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Hegedűs András, akkori miniszterelnök használta a címben zárójelbe tett jelzőt az 
1956. október 23-án délután Gerő Ernő első titkár szobájában tanácskozó testületre: 
„...ez már nem a Politikai Bizottság ülése, hanem egy teljesen amorf testületé. Gerő 
első titkári szobája a főhadiszállás. Bejön oda mindenki, aki arra jár. Tehát ott voltak a 
Politikai Bizottság tagjai, beültek többen a Titkárság tagjai közül, jönnek a katonai 
vezetők stb. Szünet nélkül folyik a tárgyalás. Különböző ötletek merülnek fel, hogy 
mit kellene csinálni."1 

Bár Hegedűs szándéka szerint október 23-a egyetlen jelenetét - a délután öt és 
hat óra között történteket - akarta felidézni visszaemlékezésében, leírása valószínű-
leg érvényes (vagy éppen még inkább érvényes) arra a hat, de inkább kilenc napra, 
amelyről a könyv szól. A forradalomról az elmúlt nyolc-kilenc évben igazán sok pub-
likáció, könyv, forráskiadvány látott napvilágot, de ilyen részletességgel talán egyik 
sem mutatta be egy rendkívül fontos szereplő történetét. 

1956 legfontosabb szereplőjét nem könnyű megnevezni. Azokban a napokban 
magától értetődően nevezték (s mindenki értette, miről van szó) „az iíjúságnak" (még 
utcát is neveztek el róla), „a fiatalságnak", a pestieknek, vagy még egyszerűbben a 
„népnek". Ma, több mint négy évtizeddel később a forradalom aktív, illetve legaktí-
vabb résztvevőinek nevezi őket az elemző, hosszasan vitatja tevékenységük sajátos 
formáit, a specifikus részvételi formákhoz köthető társadalmi csoportok mibenlétét. 
A jelen kötet szereplőit nemcsak szociológiailag sokkal könnyebb meghatározni, de 
szinte teljesen pontosan tudjuk, személy szerint kik ők. A Napvilág Kiadó kötete 
ugyanis azt mutatja be minden eddiginél alaposabban, hogy a forradalom pillanatában 
regnáló politikai hatalom „csúcsa", a Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek 
tagjai hogyan is reagáltak a főszereplő „színrelépésére". A kötet alapjelenete egy 
olyan pillanat, amely a ténylegesen leírt történések előtt zajlott le. Megint csak az 
akkori miniszterelnök, a későbbi ellenzéki szociológus, Hegedűs András mondta el 
legtalálóbban Zsillé Zoltánnak adott interjújában: „kinézek az ablakon és látom, hogy 

1 Hegedűs András: Élet egy eszme árnyékában. Életrajzi interjú. Készítette Zsillé Zoltán. Budapest, 
1986, ABC. 258.0 . 
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a tüntetés eleje már elérte a Margit híd közepét. [...] Félelmetes látvány volt. Ha eddig 
nem láttam volna, akkor fel kellett volna ismernem, hogy itt olyan nemzeti ellenállás 
bontakozott ki a Központi Vezetőség és személy szerint a régi vezetők politikájával 
szemben - beleértve természetesen magamat is ami egyszerűen elsöpör bennünket, 
el fog söpörni bennünket. Láttam: most jön a nép!"2 

A kötet nem más, mint egy történelmi nyomozás zárójelentése. A cselekmény ré-
gen ismeretes, a nyomozást először még 1956. december 5-én, az MSZMP Ideiglenes 
Központi Bizottsága híres decemberi határozatával zárták le, amely a részleteket mellőz-
ve a történteket ellenforradalomnak minősítette, a felelősöket pedig nagyvonalúan négy 
csoportba sorolta (a „négy ok"). Időről időre azonban újabb és újabb vizsgálat indult, hol 
Magyarországon, hol Nyugaton, újabb és újabb jelentések születtek; a „nyomozást" az 
idő előrehaladtával itthon mindig szerették volna lezárni, de sohasem sikerült. 

Hogy az MDP vezetésének a forradalom első napjaiban tartott tanácskozásairól 
töredékes jegyzőkönyvek („bizonyítékok") állnak rendelkezésre, azt a jelenlévők és a 
beavatottak szűk köre természetesen tudta. A kötet egyébként kitűnő és rendkívül 
informatív bevezetője sajnos nem jelenti ki egyértelműen, hogy az MDP vezető testü-
leteinek ülésjegyzőkönyvei is ott voltak-e azok között a dokumentumok között, ame-
lyek kiadását megfelelően kommentált, számozott példányokban, kézirat gyanánt ter-
vezte az immár MSZMP-nek nevezett párt vezetése 1957-58-ban. Akárhogy is, de e 
publikációtól, amelyet az MSZMP KB Párttörténeti Intézete jegyzett volna, a PB 
1958. augusztus 26-i döntése alapján eltekintettek. A történelmi nyomozási folyamat 
ugyanis időközben egy „valóságos" nyomozással, sőt bírói ítélettel kapcsolódott ösz-
sze: a Nagy Imre-perrel. Talán a jegyzőkönyvekre (is) vonatkozott a PB 1958. szep-
tember 2-i „ítélete", amely szerint a „közölni kívánt dokumentumok egy része alkal-
mas arra, hogy a párt Központi Vezetősége tagjainak az októberi napokban tanúsított 
magatartását rosszhiszeműen értelmezzék".3 

Két gyorsírói jegyzőkönyv (1956. október 26., Központi Vezetőség; október 28., 
Politikai Bizottság) fotómásolata bekerült a Nagy Imre-per vizsgálati iratai közé. Eze-
ket Glatz Ferenc publikálta 1989-ben.4 A teljes, itt közreadott gyűjteményt Molnár 
János, a Párttörténeti (utóbb Politikatörténeti) Intézet igazgatóhelyettese őrizte páncél-
szekrényében. (A KB-osztályvezetői rangban szolgáló igazgatók, úgy tűnik, nem vol-
tak ehhez elég megbízhatók. Molnár a hatvanas évek második felében írott „akadémi-
kus-párttörténészi" tanulmányaival a műfaj legszínvonalasabb, egyben abszolút meg-
bízható képviselőjeként szerezhette meg a Legbizalmasabb Iratok Őre címet.) Molnár 
János 1990-ben meghalt. A második (s alighanem utolsó) kérdés, amire a bevezető 
csak céloz, de választ nem ad: miért nem jelentek meg a jegyzőkönyvek 1997 végéig? 
Szerencsére a célzás világos: a sortüzekkel kapcsolatban vizsgálódó ügyészség 1994-
ben kikérte és meg is kapta a jegyzőkönyveket; az igazságtétel esetleg „forróra" fordu-
ló éveiben (s utána még egy ideig, például az 1996-os évfordulóra) nem látszott cél-

2 Hegedűs: i. m. 257-258. o. 
3 Ötvenhat októbere és a hatalom. 21-22. o. 

A kormány és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból. 1956. október 23.-november 4. Közli 
Glatz Ferenc. História, 1989. 4-5 . sz. 32-36. o. 
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szerűnek „bizonyítékokat" nyilvánosságra hozni. Történelmi és valóságos nyomozá-
sok társítása általában nem mondható túl szerencsésnek... 

Végül is a történelem járt jól, mert 1997-ben igen széles forrásismerettel, letisztul-
tabb, kiegyensúlyozottabb légkörben kitűnő forrásmunka született. Arról nem a közrea-
dók (a kötetet szerkesztő Horváth Julianna és Ripp Zoltán, továbbá a sajtó alá rendezők, 
Horváth Julianna és Ságvári Ágnes, aki annak idején a feljegyzések egy részét készítette) 
tehetnek, hogy továbbra sincs minden ülésről feljegyzés. Sőt, talán a legfontosabbakról 
nincs: az 1956. október 23-24-én éjjel tartott KV-ülésről, a 25-i KV-ülésről és a 27-én 
este tartott direktóriumi tanácskozásról. Az első irányt szabott a következő napoknak 
azzal, hogy egyrészt fegyverrel, másrészt Nagy Imre miniszterelnöki kinevezésével 
reagált a tüntetésre és a fegyveres felkelésre. A második eltávolította Gerőt a párt éléről 
(de nem őt magát a vezetésből); végül a harmadik alakította ki a 28-i, különben jól do-
kumentált fordulat, a tűzszünet és a politikai megoldás kereteit. Éppen csak azok a jegy-
zőkönyvek hiányoznak, amelyek igazi mérföldkövek, és éppen azok vannak meg, ame-
lyek során az MDP vezetése „forradalmi hétköznapjait" élte. 

De talán éppen ez a legjobb, a legtanulságosabb a megjelent forrásokban. így 
ugyanis azt a szerencsétlen, hiábavaló gyiirkőzést és küszködést ábrázolja, amiből ott 
helyben semmi nem alakult ki, s ami a végeredménytől (a 28-i PB-, majd KV-iilés ezt 
igazolja) teljesen függetlenül a legjellemzőbb az amorf testületre. A budapesti Aka-
démia utcai központba zárkózott pártvezetés, amely még tizenkét órával az október 
23-i tüntetés előtt is az ország tényleges irányító testületének hitte magát (holott mái-
hetek óta folyamatosan veszítette el ezt a szerepét, az öntörvényű és önszerveződő 
tömegmozgalmak robbanásszerű kiteijedése nyomán), öt napon át kétségbeesetten 
próbált úgy tenni, mintha még mindig az ország agyközpontja volna. Az eredmény 
valami, ami talán „roncsolt szövegnek" nevezhető mind grammatikai, mind szemanti-
kai értelemben, sőt a szereplők mentális és politikai állapotát is feltehetően ez a szó 
jellemzi a leghívebben. Miközben a lövések olykor a szó fizikai értelmében az üléste-
rembe hallatszanak, a párt vezetése voltaképpen mindvégig egy nyelvészeti problé-
mán vitatkozik: azon, hogy hogyan nevezzék azt, ami Budapest utcáin, majd más 
városokban is történik. A kánon szerinti megnevezéshez (ellenforradalom) meghatá-
rozott „forgatókönyv" járul, ám az egyszerűen másképpen, vagy egyáltalán nem mű-
ködik. A probléma végül is megoldhatatlannak, a történet megnevezhetetlennek bizo-
nyult. A folyamat politikai tartalma a kemény vonalasok és a Nagy Imre fémjelezte (a 
jegyzőkönyvek szerint nem vezette!) tábor összecsapása, a fegyveres reagálást mini-
malizálni, majd feladni szándékozó volt pártellenzékiek (Losonczy, Donáth) kétség-
beesett küzdelme a politikai (tárgyalásos) kiútért. 

Miért olyan fontosak a megbukott politikai hatalom dokumentumai a forradalom 
történetének szempontjából? Talán éppen azért, mert valóban forradalom volt. Sem a 
tüntetés, sem a fegyveres felkelés, de még a sokrétű önszerveződés sem hozott létre 
egyetlen, nagy forradalmi politikai központot, nem tömörült valami vagy valaki(k) 
köré - még azon se nagyon buzgólkodott senki, hogy ezeket egymással kapcsolatba 
hozza. A „nép" meg akarta dönteni a fennálló hatalmat, de ugyanakkor nagyon is meg 
akarta tartani! Az 1956 őszén mindenfajta arcát megmutató magyar forradalom egy 
vonatkozásban , jogtisztelő" és konszolidáló maradt: az általa megbuktatott sztálinista 
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pártvezetésből akarta kicsikarni saját nemzeti forradalmi kormányát. A folytonosságot 
a kettő között Nagy Imre biztosította, akit az október 22-én pontokat fogalmazó 
egyetemisták egyszerre akartak szabályos pártkongresszuson a Központi Vezetőségbe 
választatni, és (előtte? utána?) miniszterelnökké kineveztetni. Nagy Imrének minden 
rossz előjel és kedvezőtlen körülmény ellenére azért sikerülhetett ez a nyaktörő mu-
tatvány, mert ha meg nem is nevezte, de megértette ezt a kívánságot, amely egyébként 
nagyszerűen egybevágott elképzelésével a nemzeti kommunista kormányfő szerepé-
ről. (Az összetétel minden tagján egyenlő a hangsúly.) Ebben a kontextusban pedig 
egyáltalán nem volt mindegy, hogy mit gondolnak a történtekről az Akadémia utcá-
ban, akárki is rendelkezett a fegyveres erőkkel vagy a közigazgatással. Ahogyan az 
átváltozás megtörtént, s Nagy átköltözött új szerepének megfelelően az Országházba, 
a párt pillanatok alatt oda süllyedt, ahová de facto már korábban: a semmibe. 

Ha a kötet csak a pártvezetők egymással, és egy számukra alig leírható helyzettel 
való birkózásának dokumentumait, a Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek fur-
csa, szaggatott jegyzőkönyveit tartalmazná, már akkor is nagyon jelentős könyv lenne. 
A szövegközlés, a szövegkritikai és magyarázó jegyzetelés ugyanis példás. A szerkesz-
tők mindent megtettek, hogy „szabályosan olvasható" jegyzőkönyvek szülessenek, ami 
majdnem lehetetlen feladat a szöveghűség követelményeinek szorításában. Szabályos 
jegyzőkönyvezésre 1956 októberében a körülmények és a kéznél lévő személyek miatt 
gondohii sem lehetett. A bőséges jegyzetapparátus mellett a megértést további tizenki-
lenc, már ismert dokumentum közlése, valamint a szereplők életrajzai segítik. 

A kötet felét Ripp Zoltán önmagában kisebb könyvet kitevő tanulmánya alkotja. 
Ripp eredetileg a csonka jegyzőkönyvek magyarázatára tett volna kísérletet, valójában 
munkája fényében válik a nyomozás teljessé; a ,jelentés" egyenértékű a közzétett 
„bizonyítékkal". Bravúros elemzés született ugyanis, amely nem csupán a töredékek 
közötti hézagokat töltötte ki valóságos textológiai és logikai nyomozómunkával, hanem 
megrajzolta az MDP-vezetés bomlásának tablóját is. Ripp az ekkora távlatból, sőt talán 
már eleve is csak mozaikszerűen látható képet széles körű fonásismerettel próbálta re-
konstruálni. Felhasznált más levéltári iratokat, különböző időpontokban született, publi-
kált és archívumokban található visszaemlékezéseket; munkája nyomán minden önma-
gában értelmezhetetlen negyedrét cédula értelmet nyert, s (valószínű) szemként illeszke-
dett az események láncolatába. Szenvedélyesen érdekelte, hogy mi is történt valójában -
de a nyomozót fűtő kutatási izgalom intenzitására nem jelentésének pontos, nyugodt 
szövegéből következtethetünk, inkább abból az aprólékosságból és leleményességből, 
amiről lábjegyzetei árulkodnak, s amellyel valódi detektívként, járt körül" minden apró 
mozzanatot. Nem kalandozott el csábító (és hosszadalmas) pszichológiai elemzések 
vagy politológiai fejtegetések irányába, csak a maga rokonszenvesen visszafogott mód-
ján időzött el a bomlás mozaikképének legérdekesebb alakjain: a rákosistákon, az inkább 
a szövegek „hátterében" mozgó Nagy Imrén, a mestert túlhaladó tanítványokon (Loson-
czy, Donáth), s a közöttük egyensúlyozó Kádár Jánoson. 

Amit a kötet ily módon felszínre hozott, arra a legjobb szó: megkerülhetetlen. 
A korszakot, az eseményt és a főszereplőket tovább vallató, komoly elemzések a jö-
vőben alighanem sokat fognak hivatkozni a könyvre. 


