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AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
RENESZÁNSZA ÉS A RENDSZERVÁLTÁS 

Visszatekintés 1988-ral 

„Ha... igaz, aminek eldöntése, hallom, történészeinkre vár, hogy '56-ban ez az ország 
úgy rázta le magáról a rendszert, mint kutya a vizet, akkor '56 után ez a hasonlat el-
romlott, mert később már nem lehetett megmondani, hol végződik a víz, s hol kezdő-
dik a kutya" - írja Esterházy Péter a sokéves kínlódás után engedélyezett Hitel 1988. 
november 16-i, második számában.2 

És ha igaz, teszem hozzá, hogy az 1989-es esztendő a csodák éve, az annus 
mirabilis volt, akkor 1988-ban, tíz éve - hol megérezve, hol rácsodálkozva, hol bi-
zonytalanul, hol bátran és némiképpen tudatosan, vagy éppen megrettenve - , e csodák 
előkészítése volt folyamatban. 

Nagyapáinktól tudjuk, hogy idős korban rohannak az évek, ami tavaly volt -
tegnap volt, a tízéves események csupán a minap. Magam is így vagyok 1988 történé-
seivel, mintha a kézzelfogható tegnapban történt volna minden. De ha számba ven-
nénk - ami most nem feladatom - , hogy mi minden történt azóta, ha érzelmileg nem 
is, de értelmileg okvetlenül tudnunk kellene, hogy a múltra emlékezünk. 

Még akkor is a múltra, ha ez sokunk közelmúltja. 
így talán Tisztelt Hallgatóim megbocsátják, ha életünk e két legfontosabb ese-

ményét, az 1956-os forradalmat és a rendszerváltást felidézvén - jóllehet törekszem a 
tárgyilagosságra - a szubjektivitást teljesen mégsem tudom mellőzni. 

Kormányok váltották egymást: a magukat sikertelenül átmenteni kívánó utolsó 
egypárti kormányok, az első szabadon választott demokratikus kormány a nemzeti 
múltat oly egyoldalúan kezelő, historizáló konzervativizmusával, majd a kirajzolatlan 
jövőbe tekintő, a hétköznapi pragmatizmust unos-untalan hangoztató, az utódpárt 
uralta koalíciós kormány. S közben megfeledkeztek arról, hogy új generációk nőnek 
fel, akik a kényes kérdések elől örömmel kitérő pedagógusoktól semmit sem hallanak 

1 Elhangzott a Nagy Imre és társai ellen rendezett per, a kivégzés 40. évfordulója, valamint az 1988. 
júniusi párizsi és budapesti megemlékezések 10. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen a 
Kossuth Klubban, 1998. június 8. Felszólalt Király Béla, Nagy Ernő és Mécs Imre is. 
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közelmúltunkról: gondoljunk arra, hogy az idén egyetemre beiratkozó fiatalember 
nyolc-kilenc éves volt a rendszerváltás éveiben. 

„Hálás vagyok Lengyelország és Magyarország és a Cseh Köztársaság népei-
nek, amelyek hősiessége lehetővé tette ezt a napot. A sötétség hosszú évei után felvir-
radt a szabadság reménye. Emlékezem az 1956-os magyar felkelésre, az 1968-as prá-
gai tavaszra és az 198l-es gdanski hajógyárra." Ezt Clinton amerikai elnök mondotta 
egy évvel ezelőtt, amikor Madridban jóváhagyták Magyarország NATO-csatlakozá-
sát. Magyarországon mindezt nem, vagy alig hangsúlyozták.3 

Magyarországon 1988-ban Kádár János kedvelt és semmitmondó kifejezésével 
élve „bonyolult volt a helyzet". Az ellenzék legkülönbözőbb csoportjai és áramlatai -
élve a kádári diktatúra fokozatos puhulása adta lehetőségekkel, a gazdasági reform 
kényszerű elfogadásával és elfogadtatásával, a nyugati kölcsönökből teremtett álbő-
séggel - abba a helyzetbe kerültek, hogy a kádári rendszert, az egypárti államhatalmat 
és a pártállami struktúrát már alapjaiban meg tudták kérdőjelezni. 

Csak jelzem, hogy mindannak, ami 1988-ban történt, megvolt a maga szerves 
előzménye a politikai élet valamennyi terén: a demokratikus ellenzék aláírás-gyűjtési 
mozgalmaiban és Monoron, az egyre jobban burjánzó illegális kiadványokban Krassó 
György Magyar Október Kiadójának termékeitől a Beszélőig, a népi írók honi és kül-
földi tevékenységétől a nemzetiségi-kisebbségi mozgalmakig, az első nem legális 
ötvenhatos tudományos tanácskozástól a környezetvédelmi mozgalmakig, a katonai-
szolgálat-megtagadóktól a szegényeket támogató akciókig, és így tovább. 

Ma elsősorban arról szeretnék beszélni - kiemelve az évet a nemzetközi és az 
általános belpolitikai kontextusból - , hogy 1988 az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc eszmei és politikai reneszánszának, az ezért folyó hol csendes, hol 
nagyon is zajos, olykor kemény küzdelemnek az esztendeje volt. 

Amikor lehetővé vált, hogy az 1956-ról szóló vita, 1956 újraértékelése egyrészt 
meghaladja a hivatalosság untig hangoztatott „ellenforradalom"-tézisét - a görcsös és 
szklerotikus ragaszkodást az MSZMP 1956. decemberi határozatának 4. pontjához - , 
másrészt kilépjen az illegális és rendőrileg üldözött szamizdatsajtó és könyvkiadás 

3 Clinton amerikai elnök beszéde Madridban, 1997. július 8-án. Lásd a Népszabadság egy szöveg-
ben elrejtett mondatát: „Többen megemlítették". (Füzes Oszkár, 1997. május 2. 3. o.) Mrs. Boxer 
szenátor, 1998. április 29. Amerikai Kongresszus: „Mindannyian emlékezünk olyan történelmi 
eseményekre, amelyek örökre bennünk élnek. Az ilyen történelmi korok annyira fontosak, hogy 
szívünkben dobognak, és életünk végéig érezzük lenyomatát." (Strike at our heart leave a lasting 
imprint.) 
„Visszaemlékezem 1956-ra, amikor Magyarország népe bátran szembeszállt az elnyomással, és 
amikor brutálisan elnyomták a szabadság és a demokrácia álmait. Sohasem fogom elfelejteni, 
hogy családomban a televíziót körbeültük, és figyeltük, hogyan nyomták el a szovjet tankok ezt az 
óriási kezdeményezést. Magyarország sötét napjai voltak ekkor, ugyanúgy, mint Lengyelország-
ban és a Cseh Köztársaságban, és valamennyi, a vasfüggöny mögötti nemzet esetében." (Köszöne-
tet mondok Gereben Istvánnak [Washington], hogy Clinton elnök madridi beszédére, valamint az 
amerikai kongresszusi felszólalásokra és mindezek hazai agyonhallgatására felhívta a figyelme-
met.) 
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nagy hatású, de mégis korlátozott kereteiből, valójában a kádári rendszer legitimitása 
került napirendre. 

Az ellenzéki áramlatok és közöttük az ötvenhatosok szervezett és nyílt fellépése 
először megkérdőjelezte, majd kétségbe vonta, végezetül megsemmisítette az 1956. 
november 4-én Moszkvában, Ungvárott, Szolnokon és végül Budapesten, külső erő-
szakkal és nem testvéri segítséggel létrejött hatalom erkölcsi, jogi és politikai bázisát. 

Három emlékezetes napon, március 15-én, június 16-án és október 23-án pedig a 
rendszerrel szembeszálló - és 1956 ügyében még nagyrészt egyetértő - ellenzék utcai 
demonstrációkon is megkísérelte kinyilvánítani 1956 októberével kapcsolatos néze-
teit, céljait, és azt, hogy mind a következetes reformoknak, mind a gyökeres változá-
soknak elengedhetetlen feltétele az ellenforradalom terminusának törlése a magyar 
politikai szótárból, és a forradalom becsületének helyreállítása. 

A magyar politikai erők még egyáltalán nem, a nyilvánosság hordozói pedig 
csak lépésről lépésre ismerték fel mindezt 1988-ban: nem 1956 részleteiről volt szó, 
mint 1990 után, nem különböző áramlatok között folyt a vita, nem személyek gyaláz-
ták egymást múltjuk egy-egy feltáratlan ténye miatt. A lényegről volt szó: forradalom 
vagy ellenforradalom volt-e 1956-ban? 

1987-88 fordulóján, az év elején a párt főtitkára Kádár János, helyettese Lázár 
György, a Minisztertanács elnöke Grósz Károly. Az ország tényleges hatalmi szervé-
ben, a párt politikai bizottságában és titkárságában legfeljebb a gazdasági reformmal 
szimpatizálók, mint Csehák Judit, Havasi Ferenc és Németh Miklós, már ott vannak, 
de a meghatározó pártvonalat Berecz János és az adminisztratív - magyarul: rendőri 
és állambiztonsági - ügyekért felelős Fejti György határozza meg. 

Virágzik a MEASZ, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, januárban 
Lajtai Vera tart előadást az 1956-os ellenforradalom értékeléséről..., és ami ennél 
természetesen sokkal jelentősebb, hogy Kádár János főtitkári minőségében a moszk-
vai Ogonyolmak adott nyilatkozatában kijelenti: október 23. (!) „már a nyílt ellenfor-
radalmi felkelés napja volt. Az októberi napokban az ellenforradalom összes erői 
kiléptek a színtérre"...4 És az év végén, amikor már csak az MSZMP formális elnöki 
tisztét tölti be, ugyanő a Kommunyisztnak nyilatkozva megismétli a magyar kommu-
nisták pártja megalakulásának 70. évfordulóját ünnepelve: „Nagy Imre minden törvé-
nyes eljárást, a kormányt, az Elnöki Tanácsot mellőzve, szűk kabinetben határozta el a 
népi demokratikus hatalom feladását, ...az ellenforradalom két fő követelésének elfo-
gadását."5 így nem véletlen, hogy az aczéli kultúrpolitika utolsó évében betiltják Em-
ber Judit Menedékjog című, a Nagy Imre-csoport november 4. utáni sorsáról szóló 
dokumentumfllmj ét.6 

Az ellenzék erői egyre aktívabbak, a hatalom, pontosabban az akkor már nagyon 
is differenciálódó hatalom viszont - noha már jóval Kádár puccsszerű eltávolítása 
után vagyunk - még nem hátrál, és nem enged. Grósz Károly júliusban jelenti ki, 

4 Ogonyok, 1988. március 13.; Magyarország, 1988. március 14. 
5 Kommunyiszt, 1988. november\ Magyarország, 1988.48. sz. 
6 1956 Kézikönyve. Kronológia. írta és összeállította Hegedűs B. András, Beck Tibor, Germuska 

Pál. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. 349. o. 
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hogy Nagy Imrét helyes volt bíróság elé állítani, mert egy miniszterelnök nem sértheti 
meg az alkotmányt,' és szinte ezzel egy időben jelenik meg a Párttörténeti Közlemé-
nyekben Molnár Jánosnak, a hivatalos párttörténetírás egyetlen, viszonylagos tárgyila-
gosságra törekvő képviselőjének tanulmánya 1956-ról, amely azonban az „ellenforra-
dalom"-koncepcióval (nyilvánvalóan) nem tud és nem is akar szakítani.8 

Ősszel - mintegy az MSZMP frakciójaként - megalakul a Miinnich Ferenc Tár-
saság. A kezdeményezők: „az 1956-57-ben küzdő forradalmi karhatalmisták, mun-
kásőrök és más, a népi hatalomhoz hű személyek". A társaság elnöke Kovács István, 
az egyik karhatalmi ezred zászlóaljpárttitkára, működési helye pedig - bármilyen 
meglepő is - a Hazafias Népfront III. Kerületi Bizottsága. 

A régi hatalom - s itt nem a politológiai értelemben vett hatalomról, hanem a 
hatalmat enkezíikkel és fegyverükkel gyakorló rendőrök, AVH-sok, belíigyesek ha-
talmáról van szó - utólag talán megmosolyogtató, de akkor még nagyon is fenyegető 
akciójaként, amelyről november 9-én Széchy András volt állambiztonsági főtiszt 
számol be, Berecz János irányításával több napon keresztül a Budapesti Karhatalmi 
Forradalmi Ezred 1956-57-es tevékenységét veszik számba. 

Berecz aktivitása nem csökken az év folyamán. Kolumnás cikkben fejti ki, hogy 
„1956 nemzeti tragédia a magyar történelemben, s kétségtelen, hogy a fegyveres harc 
lényegét tekintve... a maga véres valóságában ellenforradalom volt." És mindezek 
után e tézisére támaszkodva próbálja meghirdetni az új nemzeti összefogást.9 

Az év eseményeire Grósz Károly kommunista aktívája teszi fel a koronát a 
Sportcsarnokban, amikor tízezer kommunista aktivista tapsolja meg szavait: „A ma-
gyar páil és a társadalom jó irányba halad előre [...] Osztályharc ez a javából. [...] Ha 
kell, határozottan fel tudunk lépni az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel szemben. [...] 
Ha nem, akkor az anarchia, a káosz és - ne legyen illúzió - fehérterror uralkodik el."10 

Miért soroltam fel ezeket a nem véletlenszerűen kiválasztott idézeteket? Mert úgy 
vélem, hogy a „harc a hatalomért" még távolról sem dőlt el 1988-ban. Nem csupán arról 
van szó. hogy a szocialista reform-Magyarországot a reform ellenségei vették körül, 
hanem arról is, hogy létezett egy elszánt hatalmi csoport, amely képes lett vohia érdekeit, 
hatalmát, sőt - nem tagadom - eszméit akár erőszak árán is megvédeni. 

Mindezek tükrében talán megengedhető, hogy illő határozottsággal megállapít-
suk: mindazok, akik már 1988 előtt és azután, különösen 1988-ban ébren tartották az 
1956-os forradalom szellemét, kockázatot vállaltak, és talán nem is kicsit. Hogy a tör-
ténelem így alakul, azt akkor nemigen lehetett előre látni. 

A forradalmat 1988-ban az őszinte reformerek is csak szőrmentén emlegetik. 
A szovjet árnyék rávetül Magyarországra. Az agg Kádár mindvégig bizalmatlan az 
újsütetű reformer Gorbacsovval, aki pedig valószínűleg őszintén tiszteli Kádárban a szi-
gorúan a rendszeren belüli reformok iránt toleráns politikust. A hatalmi harc a Szov-
jetunióban távolról sem dőlt el, Gorbacsov hatalma (ma már tudjuk, mindvégig) bi-

1 Magyar Nemzet, 1988. július 12. 
8 1988. 2. sz. 
9 Népszabadság, 1988. november 19. 

Magyar Nemzet, 1988. november 30. és még valamennyi magyar napilap. 
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zonytalan. Bihari Mihály tavasszal a Magyar Nemzetben már kizárt MSZMP-tagként, 
újdonsült Új Márciusi Front-osként és MDF-alapítóként - miután utalás történik a 
szovjetunióbeli Andrejeva-levélre (emlékezünk-e még rá?) - a parlament összetételét 
bírálja, és egyetértőleg idézi Grósz Károlyt, aki szerint a vízlépcső ügye nem környe-
zetvédelmi, hanem politikai probléma. A legitimitás megannyi problémája között 
azonban 1956-ról nem szól, csak arra utal, hogyha a működő többpártrendszer hirte-
len lép be a társadalom életébe, akkor a működő pártot a politikai élet perifériájára 
szoríthatja, mint 1956-ban. 

Ilyen előzmények után, ilyen politikai környezetben alakul meg a Történelmi 
Igazságtétel Bizottság (TIB). Körülbelül három-négy hónappal előbb, mint amire első 
felhívásának dátuma utal, hiszen a szervezés, ha nem is mély illegalitásban, de a le-
galitáson kívül történt, az első felhívás felvázolása és végső megfogalmazása sem 
ment könnyen, és a kezdeményezők sem tudhatták, hogy a történelem nagyobb sebes-
ségbe kapcsol. Az MSZMP országos értekezlete május 20-án váltja le Kádárt, és vá-
lasztja meg új vezető testületeit. (Jó néhány héttel ezelőtt hangzik el Vásárhelyi Mik-
lós kijelentése: „nem lehetünk olyan gyávák, hogy megvárjuk a pártértekezlet ered-
ményét".) Kádár bukása még nem bizonyos. 

Május közepén - néhány nappal az MSZMP országos értekezlete előtt - Kis Já-
nos beszédet mond az MDF nyilvánosságvitáján: „Újra kell gondolnunk történelmün-
ket 1956. november 4-től a mai napig, és ki kell mondanunk, mi volt a mi részünk 
abban, hogy a megalapozott fejlődés illúziójába ringatott országot a katasztrófa hatá-
rára vezethették."11 

A TIB célját világosan tükrözi első, akkor az engedélyezett sajtóban nem közölt 
felhívása. Megfogalmazásában sokan vettek részt, így talán mellőzni lehet a vázlatké-
szítők, a gondolatokkal hozzájárulok, a stilizálok megnevezését, csupán történelmi 
kuriozitásként említem, hogy a legeslegvégső szöveget Eörsi István és Fónay Jenő 
stilizálta. A TIB megalakítását azok az ötvenhatosok indították el, akik 1982-83-ban 
a jövendőnek szánt, palackpostába rejtett üzenetként egy kollektív kerekasztal-beszél-
getésen Csalog Zsolt, Kozák Gyula és Szabó Miklós kérdéseire válaszolva felidézték 
a forradalom eseményeit: Donáth Ferenc, Göncz Árpád, Halda Aliz, Hegedűs B. And-
rás, Litván György, Mécs Imre, Mérei Ferenc, Rácz Sándor és Vásárhelyi Miklós. 
Donáth és Mérei 1988-ban már sajnos nem éltek, Csalog Zsolt külföldön tartózkodott, 
így a kezdeményezők kilencen voltak. 

A felsoroltak kezdeményezésére csatlakoznak a TIB megalapítását bejelentő 
felhíváshoz a Nagy Imre-perben kivégzettek további legközelebbi hozzátartozói, 
Nagy Erzsébet, Gyenes Judith, Szilágyi Józsefné és Ujhelyiné dr. Haraszti Mária, 
valamint egykori ötvenhatos elítéltek, Nagy Imré-sek, a független MEFESZ vezetői, 
kiemelkedő munkástanácsi vezetők, recskiek, elítélt színészek, fegyveres felkelők, 
katonatisztek, különböző politikai áramlatokhoz tartozó írók és újságírók. Megannyi 
ostoba és rosszindulatú rágalom után hadd szögezzem le, hogy a TIB alapítóinak tisz-
teletre méltó névsora az ötvenhatos forradalom valamennyi áramlatát képviselte. 

11 Kis János: Beszéd a Magyar Demokrata Fórum nyilvánosságvitáján. Hiány, 1988. november 14. 
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Nem kívánok a névadás körüli, jellegzetesen értelmiségi vitákra kitérni. Többfé-
le elnevezés merült fel, talán nem is véletlen, hogy május 19-én a Belügyminisztérium 
(BM) napi jelentésében még „Bizottság a történelmi igazságtevésért" elnevezés szere-
pel. A név pontatlan ugyan, de a névsor - elismerés a névtelen ügynöknek - hibátlan. 

A célok egyértelműek: 
- a megtorlás áldozatainak teljes erkölcsi, politikai és jogi rehabilitációja. Idetar-

tozik a nyugdíj-megállapításnál fennállott hátrányos megkülönböztetés megszünteté-
se, az állások betöltésénél alkalmazott diszkrimináció és a „feddhetetlenség" törvényi-
leg nem szabályozott intézményének megszüntetése, az útlevélhez jutás biztosítása; 

- az 1945-tel kezdődő korszak, a forradalom és a megtorlás tárgyilagos, sokol-
dalú, a ma még zárolt dokumentumokon és visszaemlékezéseken alapuló történeti 
feldolgozása; 

- a kivégzettek méltó eltemetése, és egy nemzeti emlékmű felállítása. 
A Történelmi igazságtételt! címet viselő, a magyar társadalomhoz intézett felhí-

vás egyik - 1990 után feledésbe merült - mondata így szól: „A népellenes bűnöket 
hivatalos formában még mindig nem ismerték el, és nem ítélték el, aminthogy a kiter-
velők és a végrehajtók komoly felelősségre vonása sem történt meg... A bűnösök 
többsége élvezte a hatalom bizalmát..." 

Amikor a felhívást nagy nehezen Nyugatra juttattuk, hogy legalább a Szabad 
Európa Rádió sugározza, tudtuk, hogy megjelenése a hazai sajtóban szóba sem jöhet. 
Az antinyilvánosságot június 13-án a BM 111. Főcsoportfőnökségének Titkársága által 
közzétett, napi operatív információs jelentés biztosította. A Kis állambiztonsági olva-
sókönyv az elosztási névsort nem közli. 

A pártvezetés reagálását ugyancsak innen ismerhetjük meg. Fejti György a Poli-
tikai Bizottság június 14-i ülésén előadja, hogy a T1B felhívása „helyenként szélsősé-
ges" és nem tárgyszerű. Fejti különösen sajnálja, hogy olyan személyek is vannak 
közöttük, „akiknél nem volt szokás ilyen szélsőséges hangvételű nyilatkozat aláírása". 
Megemlíti Hankiss Elemért, Fekete Gyulát, Újhelyi Szilárdot és a két színészt, Men-
sáros Lászlót és Darvas Ivánt. 

A PB langymeleg vitája az olvasók rendelkezésére áll. A közgazdász-reformer 
Nyers tárgyalásokat javasol, és azt, hogy engedélyezzék a kegyeleti megemlékezést 
a temetőben - mármint kint a 30l-es parcellában - és az örökmécsesnél a Belváros-
ban. Pozsgay csak a temetői megemlékezésbe tud belenyugodni, a városbélit tiltaná, 
Grósz Károly miniszterelnök-fő titkár viszont kijelenti, hogy „a szervezőknek világo-
san tudtára kell adni, hogyha rendszerellenes politikai tüntetéssé válik, akkor erősza-
kot alkalmazunk. Az erőszak itt persze nem az, hogy lövöldözni fogunk, hanem hogy 
feloszlatjuk a tömeget."12 

Lövöldözésre nem kerül sor, erőszak alkalmazására igen. Délelőtt a 30l-es par-
cellában a tűrt megemlékezés békés körülmények között lezajlik, a temető „bozótren-
getegében" - hogy a TIB felhívását idézzem - több százan gyűlnek össze, és hallgat-
ják meg Rácz Sándort, Molnár Tamást, majd Fónay Jenő beszédét és Nagy Gáspár 
A fiú naplójából című versét. Mécs Imre és Hegedűs László a kivégzettek névsorát, a 

l? Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv. 2. köt. Budapest, 1996, Magvető. 
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Fényes Elek álnéven szereplő Rainer M. János illegális kutatómunkája eredményét 
olvassa fel. 

Míg a temetőben a PB határozatát betartva a rendőrség nem avatkozik be, a vá-
rosban kisebb-nagyobb atrocitásokra kerül sor. A Hősök terén őrizetbe veszik Rácz 
Sándort és Dénes Jánost, a koszom elhelyezésében megakadályozzák az MDF három 
vezetőjét, Csurka Istvánt, Für Lajost és Fekete Gyulát. Délután az akkortól Batthyá-
ny-Nagy Imre-örökmécsesnél sok százan gyűlnek össze, zömüket nem engedik be a 
kordonnal lezárt térre. Tamás Gáspár Miklóst elvezetik, amikor beszédébe belekezd, 
majd megbilincselik Demszky Gábort és Hodosán Rózát. Kasza László korabeli jelen-
tése szerint 19 személyt vettek őrizetbe, közöttük a Magyar Köztársaság jelenlegi 
dezignált miniszterelnökét.13 

A tömegdemonstráció ezzel azonban nem fejeződik be: a tömeg a Szabadság 
térre vonul a Magyar Televízió épülete elé, ahol Kis János és Mécs Imre mond beszé-
det, utóbbit már a Forradalmi Rendőrezred motorosai szakítják félbe. A tüntető tömeg 
innen a Vörösmarty térre vonul az ilyenkor nagyszámú nyugati turista nem kis megle-
petésére, akik egy konszolidált, reformszellemű, gulyáskommunista országban vélték 
szabadságukat tölteni.14 

Ugyanezen a napon Párizsban - annak ellenére, hogy a magyar kormányzat 
diplomáciai úton befolyásolni próbálta Jacques Chirac párizsi polgármestert15 - fel-
avatják a Pére Lachaise temetőben a magyar forradalom mártírjainak szimbolikus 
síremlékét. Tíz év után hadd fejezzük ki ismét elismerésünket Méray Tibornak, Nagy 
Ernőnek, az Emberi Jogok Magyar Ligájának és más magyar emigráns szervezetek-
nek, hogy áldozatos tervüket megvalósították. A francia és olasz baloldali politikusok 
megjelenése, az Amerikai Egyesült Államok elnökének személyes üzenete, a párizsi 
polgármester közreműködése ismét nemzetközi jelentőségűvé tette a magyar forrada-
lomról szóló megemlékezést. 

A párizsi ünnepségen a hivatalos Magyarország, a magyar diplomácia nem 
képviselteti magát. A BM ügynökének jelentése szerint a beszédeknek némi szovjet-
és románellenes éle volt, a magyarellenesség nem dominált. (Utóbbi megjegyzés ér-
telmezése pszichiáterekre vár.) 

Az eszkalálódó események és a cenzurális hatalom nyomása alól fokozatosan 
felszabaduló sajtó hatására az év végén a párt vezető szervei megkezdik egy esetleges 
újratemetés előkészítését. November 23-án a PB tudomásul veszi „az ellenforradalmi 
cselekményük miatt halálraítéltekkel és kivégzettekkel kapcsolatos kegyeleti kérések 
teljesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót", a büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnokságát - tehát nem politikai szervet - bízza meg az akció lebonyolításával, és 
felhívja a figyelmet arra, hogy mindenekelőtt a Történelmi Igazságtétel Bizottság saját 
politikai céljaira kívánja majd felhasználni a kihantolást. 

Ez a politikai döntés már október 23-a, a forradalom 32. évfordulója után törté-
nik. Az ellenzéki szervezetek békés felvonulást és koszorúzást akarnak rendezni a 

13 Orbán Viktort az előadás elhangzásakor még nem választotta meg az Országgyűlés. 
14 Tetemrehívás. Párizs, 1988, IUS-Szikra. 
15 Vö. Kenedi: i. m. 2. köt. 201. o. 
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Bem téren. Emlékezetes, hogy mind a politikai szervek - ezen belül az ügy kezelésé-
vel megbízott Pozsgay Imre, akkor már államminiszter és a PB tagja - , mind a Fejti 
György KB-titkár által irányított belügyi szervek az ellenzéki (akkor alternatívnak 
nevezett) politikai csoportok különböző kompromisszumos javaslatai ellenére a meg-
mozdulásokat betiltják. Nem feladatom most ennek a néhány napnak az értékelése, 
azért sem, mert két személyes, és hiteles visszaemlékező értékelés jelent meg a kora-
beli sajtóban: Csurka Istváné a Hitelben és Szilágyi Sándoré a még szamizdat Beszé-
lőben. Jól ábrázolják az ellenzék és a hatalom konfliktusát, az ellenzék belső vitáit, a 
kockázatvállalás felelősségéről szóló erkölcsi és pragmatikus okfejtéseket. 

Mindazonáltal aznap este a Jurta Színházban sor kerül a TIB és más szervek for-
radalmi dokumentumműsorának bemutatására, a több száz megjelent majd szétfeszíti 
a nézőtér falait, a rendőri készültség mértéke arányos a megjelentek számával. Egy 
talán máig nem azonosított fiatal fiút a rendőrség minden különösebb ok nélkül véres-
re ver a metróaluljáróban. 

1988. október 23-án a főváros kritikus pontjait szinte megszálló rendőri és kar-
hatalmi erődemonstráció még az összeroskadó hatalom látszatsikerét hozta, de a bu-
kás elkerülhetetlensége ekkor már majdnem nyilvánvaló volt. 

Eddig a hatalom és az ellenzék, napirendünk szerint elsősorban az ötvenhatos 
ellenzék eltérő szerepéről, viselkedéséről és konfrontációjáról szóltam. A történet és a 
történetek természetesen sokkal bonyolultabbak és érdekesebbek voltak, megannyi 
fontos epizódról említést sem tudtam tenni. 

Volt azonban a politikai eseményeknek egy harmadik dimenziója, és ez a má-
sodik, a szamizdatnyilvánosság mellett lassan kibontakozó első nyilvánosság. Nem-
csak új lapok megjelenését volt kénytelen engedélyezni a lépésről lépésre hátráló 
kormányzat - közöttük nyilvánvalóan a párt egyes irányzatai által manipulatív célok-
kal indított reformújságokat - , hanem olykor már az addig hivatalos sajtó is engedni 
volt kénytelen. 

Amikor 1988. június 16-áról a hivatalos sajtó mélyen hallgat, és csak az MTI tu-
datja egy közleményben - melyet minden másnapi napilap közöl - , hogy „az 1956-os 
októberi események idején aktív ellenséges tevékenységet kifejtő személyek egy cso-
portja és mások [sic!] a rendőri szervek előzetes figyelmeztetése ellenére a Belváros-
ban gyülekeztek...", azt is kénytelen közölni, hogy illetékesek „felvették a kapcsola-
tot" - nem mondják ki - a TIB képviselőivel. Név szerint említik Dénes Jánost, Fónay 
Jenőt, Litván Györgyöt, Mécs Imrét, Nagy Eleket és Rácz Sándort, pár nap múlva 
pedig helyt adnak Litván György és Rajk László határozott hangú nyilatkozatának, 
amelyben cáfolják a hivatalos közlemények néhány hazugságát. 

Az ÉS közli Ludassy Mária glosszáját16 a párizsi ünnepségről, az Új Tükör rova-
tot indít, amelyben ötvenhatos dokumentumokat és visszaemlékezéseket közöl. Falu-
dy György hazatér emigrációjából, és a Ferihegyi repülőtéren szinte királyi pompával 
fogadják. Hegedűs András, a sztálinista múltja és ellenzéki jelene miatt egyaránt el-
tiltott volt miniszterelnök újra taníthat a közgazdaság-tudományi egyetemen. Doku-
mentumfilmek sora foglalkozik a törvénytelenségekkel, bemutatják Magyar Bálint és 

16 Ludassy Mária: Betiltva a nagy francia forradalom. Élet és Irodalom, 1988. július 8. 
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Schiffer Pál A Dunánál című filmjét, a Böszörményi-Gyarmathy házaspár Faludy-
portréját, Sára Sándor és a Gulyás fivérek filmjeit, köztük a hortobágyi internálótábor-
ról szólót. 

1988 - Grósz Károly fehérterroros beszéde ellenére - a bizakodás jegyében zá-
rni. Nemcsak vitaestet lehet rendezni Kéthly Anna szerepéről, nemcsak meg lehet 
találni Pécsi Sándor kertjében Sztálin bronz öklét, amit elásva rejtegetett harminc éven 
át, de a Németh Miklós vezette új kormány - minden „sajátossága" ellenére - igyek-
szik elszakadni a Grósz-féle pártvezetéstől, és megnyitja a kibontakozás felé vezető 
állami utat. 

A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen a diákok kezdeményezésé-
re nyílt vitát rendeznek 1956-ról, amelyet a pártbizottság engedélyezni kényszerül. 
Decemberben két napon át 1956 különböző árnyalatú szereplői, Nagy Imré-sek, Pe-
tőfi körösök, munkástanácsi vezetők, a még hivatalos párttörténeti intézet történészei 
és Csurka István adják elő nézeteiket, és idézik fel emlékeiket. 

Az államhatalom hátrál: Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter ugyanezekben a 
napokban udvariasan mentegetőzik dr. Göncz Árpád Bécsi út 88. szám alatti lakoshoz 
írt levelében, „hogy a TIB nevében Grósz Károly elvtársnak címzett levelét későn 
kapta kézhez, ezért azt a közkegyelemről szóló törvény előkészítésénél már nem tud-
tuk hasznosítani. Ma már elismert tény, hogy az 1945 és 1963 közötti, különösen az 
1945 és 1956 közötti időszakban [sic!] voltak koncepciós büntetőeljárások...." Végül 
kilátásba helyezi a feddhetetlenség fogalmának a jogrendszerből való kiiktatását. 

Következik az 1989-es esztendő: az annus mirabilis. De ez már más történet. 




