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B eszélő évek, 1957—1968. A Kádár-korszak története. I. rész. Szerk. Révész Sándor. Budapest, 2000, Stencil 

Kulturális Alapítvány, 656 o.

A Beszélő szerkesztői négy évvel ezelőtt elhatározták, hogy hónapról hónapra megjelenítik 
1956 utáni múltunkat évenkénti bontásban. Az 1996 végén kezdődő sorozat éppen az ezred
fordulóra ér majd össze a jelennel: 2000 decemberében jut el 2000-hez. Már a kezdő év és 
hónap is évfordulóhoz kapcsolható: 1996 novemberében volt a negyvenedik évfordulója a for
radalom leverésének, 1956. november 4-e gyászos dátumának.

A sikeres sorozat könyvvé formálása szerencsés elhatározás volt: ezt az első kötetet, amely 
a Kádár-korszak első évtizedét öleli fel, a többi is követi majd.

Nemzedékek nőttek fel abban a ma már, úgy tűnik, fényévnyi távolságban lévő 33 évben, 
amelyet a köznyelv és a tudomány egyaránt Kádár-korszaknak nevez. Túl közel és túl távol is 
van ez a bő három évtized: közel ahhoz, hogy tárgyilagosan, indulatok nélkül lehessen érté
kelni, s távol, mert a neokapitalizmusban meggyökeresedni próbáló polgári demokrácia egé
szen más világ, mint a köztulajdont ideálisnak hirdető paternalista pártállami szocializmus. 
Ma is ezer szál kapcsol bennünket az 1989 előtti évtizedekhez.

Esterházy Péter írja a kötet bevezetőjében: „Van, amikor beszélni kell, van, amikor hall
gatni kell. S van, amikor lehet beszélni, s van, amikor nem lehet. [...] Ez a könyv is beszélni 
próbál, most, amikor lehet. Már tíz éve lehet, ám úgy tetszik, nem akaródzik. Vagy csak las
san. Amiben van ráció -  kellemetlen visszapillantani a Kádár Jánosról elnevezett korszakra, 
De, szerintem, elkerülhetetlen. Egy felnőtt társadalom nem sütheti le a szemét. A (nemzeti) 
önismeret hozzátartozik a (nemzeti) léthez. Ez a könyv azonban nemcsak erről a kellemetlen
ségről szól, erről a viszolyogtatóról, hanem arról a gazdagságról is hírt ad, drámaiság, de vi
dámság is, blődli és tragédia és nevetségesség és sok tény, tény, tény, tény — ami mind elzár
va maradna előlünk, ha engednénk az ódzkodás rációjának.”

A rendszerváltozást követő évekkel összehasonlítva az utóbbi fél évtizedben mintha csök
kent volna az érdeklődés Magyarországon a hagyományos mintákat követő történeti munkák 
iránt. Megcsappant az érdeklődés 1956 iránt is. A megtorlás embertelenségének felelevení
tése olykor még közfigyelmet kelt, de inkább csak akkor, ha a múltban történtek valamilyen 
formában a napi politikához kapcsolhatók. Ugyanakkor tömegeket vonz a moziba az 1960-as 
évek világát megjelenítő Csinibaba, kereslet van a polbeat-CD-re, tizen- és huszonévesek 
gyűjtik szüleik, nagyszüleik ifjúkorának tárgyi, auditív és vizuális relikviáit. A személyes tör
ténelem érdekel bennünket: szétesett, posztmodem világunkban talán az egyetlen bizonyos
ságjeleként.
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Nietzsche szerint a történelem betegség, amely tudóskodó alaposságával rátelepszik a je 
lenre. A históriának önismeretet segítő, cselekvésre késztető élményt kellene adnia, mint 
ahogy azt a művészet és a vallás teszi. E 127 év előtti vélekedés időszerűsége aligha tagad- * 
ható. A Beszélő évek esszéi, rövid, olvasmányos tanulmányai, a kordokumentumok és az iro
dalmi és fotóművészeti alkotások együttesen keltik azt a hatást, amely a korszerű kormegjele
nítéstől 2000-ben elvárható.

Az évesszé az utóbbi évek műfaja. Egy naptári évhez kötődő szubjektív múltleírás John 
Lukács Eveim című műve és Günter Grass opusa: Az én évszázadom. A Beszélő újítása, hogy - 
az egymást követő évek megjelenítésével különböző szerzőket bízott meg, s az évesszéket ki
egészítette más, az adott évre vonatkozó írásokkal is.

Ennek — a sorozatot indító — kötetnek az 1960-as évek kultúrtörténete a leginkább körül
járt problémaköre. A Beszélő itt is a korszellemet követi: az utóbbi egy-másfél évtizedben vi
lágszerte egyre többen foglalkoznak ezzel a korral. Az 1960-as évekről napvilágot látott, kul
túrtörténeti indíttatású művek közül kettőt emelnék ki: Petr Vajl és Alekszandr Genisz 60-je. 
Mir szovjetszkogo cseloveka (Moszkva, 1996, „Novoje lityeratumoje obozrenyije” ) című, 1988- 
ban New Yorkban befejezett monográfiáját, valamint Arthur Marwick nagyszabású munkáját, 
a The Sixtiest (Cultural Revolution in Britain, Francé, Italy and the United States, c. 1958—c. 
1974. Oxford—New York, 1998, Oxford University Press) Nyugat-Európa és az Amerikai 
Egyesült Államok tágan értelmezett 1960-as éveiről. Magyarországon a művészettörténészek 
figyelme fordult elsőként e különösen változatos történelmű évtized felé (Hatvanas évek. Új 
törekvések a magyar képzőművészetben. Budapest, 1991, Képzőművészeti Kiadó-Magyar 
Nemzeti Galéria—Ludwig Múzeum).

A Beszélő évek első, vaskos kötete sokszínűén jeleníti meg a Kádár-korszak első bő évti
zedét. A könyv alapvetően az évesszékre épül, szerzőik szinte ahányan vannak, annyifélekép
pen értelmezik a szerkesztőktől tanácsként kapott szubjektivitásigényt. A Beszélő számukra 
ajánlott „receptje” : használd emlékezetmankóul a rendelkezésedre bocsátott bő kronológiát, 
ha van időd és kedved, menj el könyvtárakba, és lapozd át a korabeli sajtót, de mindenekelőtt 
és legfőképpen szállj magadba, s képzeld vissza magad az esszében megörökítendő évbe. 
„Nézem ezt a négy-öt oldalas kronológiát, amit a Beszélőből küldtek. Nézem, nem hiszek a 
szememnek. Ezek mind akkor történtek? Abban az évben? Johnson meg Vietnam. Az amcsi 
repülők ezredik bevetése. És tiltakozás a háború ellen az egész világon? És Romániában a fa
szok első titkárrá teszik Csaut? És a kedves, jó  Csermanek bácsi (ekkor még szocialista ha
zánk, azaz akkor még szocializmust építő hazánk proletár erőtől duzzadó, de megfontolt, öreg 
szakit mutató Kádár elvtárs) átadja a kormányrudat vagy kereket vagy mi a faszt Kállai Gyu
lának”  -  írja az 1965-ös év kapcsán Jancsó Miklós (409. o.).

A felkért esszéírók között van író (Eörsi István és Ungváry Rudolf), történész (Litván 
György, Tyekvicska Árpád és Pető Iván), publicista (Murányi Gábor és Nyerges András), épí
tész (Kecskeméti Kálmán), filozófus (Heller Ágnes), közgazdász (Hegedűs B. András), szocio
lógus (Kozák Gyula) és filmrendező (a fentebb idézett Jancsó Miklós). Életkoruk különböző, s 
— szerencsére — ez nagyon is érződik írásaikon. (A döbbenetesen sok nevet felsorakoztató név
mutató mellett elkelt volna egy a kötet szerzőit bemutató rövid életrajzsorozat is, az évesszék 
íróiról különösen. Az utolsó, záró kötetben azonban ez még pótolható. Ezt a hiányt némileg 
csökkentik az esszéírók korabeli fényképei: nekem legkedvesebb a gyermek Tyekvicska mac- 
kónadrágos fotója.)

(A Beszélő évek szerzői arra késztetik az olvasót, hogy felelevenítse saját 1960-as évekbe
li emlékeit. Én sem állhatom meg. Általános és középiskolai tanulmányidőm a recenzeált kö
tetben megelevenített évekre esett. 1966-ig a Baranya megyei Tarcsapusztán éltem lecsúszott
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középosztálybeli családban, egy volt, Illyés idézte településen, ahol a „műút”  mellé a két em
ber nagyságú, korpuszos, máriás homokkőkeresztet „Herczeg Esterházy Miklós uradalmi bir- 
kása”  állította még valamikor az 1800-as években -  a két utolsó számjegyet elmorzsolta az 
idő. Az uradalmi cselédek és utódaik 1945-ben földet kaptak, belekínlódták magukat a pa
raszti mesterségbe, a cselédházak mellé felépítették saját házacskáikat, amelyeken az 
„1948”  felirat büszkén hirdeti ma is az „alapkőletétel” évét. Később állami gazdasági dolgo
zók lettek, többen szakmunkás-képesítést szereztek, fiaik pedig bejártak dolgozni a pécsi 
gyárakba és az uránbányába. A nők otthon gyarapították a „személyi tulajdont” . Az 1960-as 
évek végén az addigi lovas kocsi helyett már a gazdaság autóbusza vitte a puszta felső tago
zatos gyermekeit a három kilométerre eső nagyközség osztott — az egyes osztályokat elkülöní
tő — iskolájába. Bejáró — távolsági busszal utazó -  városi gimnazistaként lakóhelyemen lettem 
KISZ-tag, majd falusi KISZ-titkár, olyan szülők gyermekeként, akiket annyira megalázott a 
Rákosi-rendszer, hogy 1956 novemberében az emigrálást fontolgatták. Kirándultunk, színját
szó csoportot szerveztünk, táncolni tanultunk, s ha úgy látta jónak a „járás” , mésszel felfes
tettük az útra: „Le az imperializmussal!” Jó heccnek tűnt a maszatolás, bár fogalmunk se volt 
arról, mi az, aminek a pusztulását kívánjuk. Közösségi munkánk jutalmaként lemezjátszót 
ajándékozott nekünk a járási KISZ-bizottság: büszkék voltunk magunkra rettenetesen.)

Magántörténelmünk válik érthetőbbé a kötet egyes írásainak elolvasása után. Most értet
tem meg igazán, miként hatott Magyarországon az 1967-es arab—izraeli háború, amelynek ha
zai recepciójába (nem zsidóként) tudtomon és szándékomon kívül egyetemista koromban én 
is belekeveredtem. Most csodálkoztam rá — Bikácsy Gergely és Bori Erzsébet írásainak kö
szönhetően — a magyar filmek sokarcúságára, ideológiai és esztétikai jellegzetességeire. Mek
kora port vert fel például Kovács András filmje, a Falak, amely a szocializmusnak elkötele
zett értelmiségiek sziszifuszi küzdelmeiről szólt. A rendszert kívülről szemlélni képes 
Ungváry Rudolf már a film bemutatását követően megírta a Vigíliában: eljön az a kor, amikor 
már emlékezni sem lesz érdemes a Falakra.. Eljött...

Nem tudtam akkoriban -  és sokan lehettünk így - ,  hogy ifjúságom békés, vidám-fájdal
mas évei vérben és szégyenben fogantak. A kötet (elsősorban az 1956-os Intézet Órai History 
Archívumából válogatott interjúrészietek és az első évesszék, valamint Szakolczai Attila ta
nulmánya) bemutatja ezt a rettenetes, elfelejtett kezdetet: hogy 1956 forradalmát 1957-ben, 
1958-ban és 1959-ben Magyarországon a megtorlás évei követték, bár a pártállami vezetés 
már ezekben az években is kísérletet tett a lakosság megnyerésére. Úgy is mondhatnánk, hogy 
tanult a forradalom leckéjéből: el akarta kerülni a tömegindulatok robbanását. Erre a legjobb 
módszernek a mindennapi életfeltételek javítása, valamint a terror és az ideológiai szigor eny
hítése mutatkozott. Az embereket a Nyugat érzéketlensége is a Kádár-rendszer elfogadására 
késztette: az a felismerés, hogy a Szovjetuniót elítélő nagyhatalmaknak voltaképpen nem ér
dekük a világ kettéosztottságának felszámolása. A nagyhatalmak békés egymás mellett élésé
nek nevezett kompromisszum évtizedekre eldöntötte a szovjet érdekszférába tartozó országok, 
köztük Magyarország sorsát.

A Beszélő évek felhívja a figyelmet arra, hogy a politikai perek a „kiegyezést”  követő évek
ben is folytatódtak. A Belügyminisztériumban szakmájukat folytató, tapasztalataikat kamatoz
tató volt ÁVH-sok az 1960-as évek elején üldözték az ifjúságra hatni tudó, gerincetört veze
tőikkel szembeszegülő katolikus papokat, 1962-ben bebörtönözték a népiek jobbszárnyához 
kapcsolható Zsigmond Gyulát és társait, 1965-ben eljárást kezdeményeztek Bálint Sándor, a 
mélyen vallásos szegedi néprajzprofesszor ellen. A legtöbb bosszúságot a „balosok”  okozták 
nekik és megbízóiknak: azok a maoistáknak nevezett fiatalok, akik számon kérték a vezető
kön az osztályharcos frázisokat. A Maoért és Che Guevaráért rajongó ifjak a rendszer legna
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gyobb hazugságával szembesítették őket. A patthelyzet különösen az 1960-as évek közepétől 
lett szembetűnő, amikor az egyéni kezdeményezés engedélyezése folytán érvényesülni tudott 
a polgári társadalomra jellemző gazdasági versenyszellem. Kádárék úgy szerették volna fenn- * 
tartani a gyarapodni vágyó társadalom jó közérzetét, hogy közben megőrizzék a bérből és fize
tésből élők, mindenekelőtt a munkások és az értelmiségiek hitét az egyenlősítő szocializmus 
magasabbrendűségében. A feloldhatatlan ellentmondás elfedésére újrahirdették a polgári ' 
mentalitás, a nyugati hatások, a kispolgáriság elleni ideológiai harcot, rengeteg nyomdafesté
ket és emberi energiát pazarolva. Ma már nehéz elképzelni, hogy hosszú évtizedekig létezett , 
olyan kor, amikor a polgár szó pejoratív értelmű volt.

A könyvben megjelenített időszakra legjellemzőbb a két korabeli vita szemléltetése. Az 
egyik -  a ma már egyetemi vizsgatétellé váló -  „frizsiderszocializmus”  körül folyt (1961- 
1962), a másik a „kicsi ország”  címet viselte (1967), s nyitányává vált a felújult, pártállamo
sított népi-urbánus ellentétnek: a párthű „urbánusok” ideológus-publicistáját, Faragó Vilmost 
megtámadhatta Darvas József, a párthű „népiek” váltakozó előjelű rendszereket kiszolgáló 
képviselője, defenzív, pesszimista hazafiságban marasztalva el az előbbit. Faragó, az „osztály
szempont”  makacs védelmezője, ringbe szállhatott a „szocialista nemzettudat”  bajnokával, 
azt a látszatot keltve, hogy „nálunk” szabadon vitatkozhat az értelmiség. A szánalmas vita 
leginkább a mai idősebb olvasót késztetheti keserű mosolyra, míg a fiatalabbak feltehetően 
csodálkoznak, milyen forma változatokban jelenhettek meg az 1960-as években a magyar 
szellemi életet évszázad(ok) óta megosztó ellentétek.

Az irodalomtörténet-írásban és a művészetek történetében nem korszakhatár 1968, a kö
tet záró éve. A terjedelmi korlátokon túl némileg indokolttá teszi az időhatárt, hogy ebben az 
évben volt a „prágai tavasz” , s hogy 1968. augusztus 20-a ebben a térségben végképp lezár
ta a reformszocialista próbálkozásokat.

A kötet olvastán felvetődik a kérdés: lehet-e a műalkotás történeti forrás? A kor erkölcsi- 
sége, hangulata leginkább a szépirodalmi alkotásokon keresztül érzékelhető. Fejes Endre 
Rozsdatemetője, Konrád György A látogatója, Galgóczi Erzsébet elbeszélései nélkül szegé
nyebb lenne mindennapjaink históriája is.

Kálmán C. György irodalmi kisesszéjében a közéletiség és az irodalom összefonódásának 
példájaként értékeli Sánta Ferenc Húsz óráját. A maga idejében felkapott regény alapján kö
vetkeztetni lehet a kor közerkölcsiségére, az álságos emberi viszonyokra: „Az elbeszélő 
ugyanazt testesíti meg, mint hősei: a kimondástól való tartózkodást, a virágnyelven való köz
lés biztonságát, a magas erkölcsiséget. 0  is, szereplői is, a regény is azt sugallják: valami 
nagy baj (bűn, tragédia, felfordulás) történt; ne beszéljünk róla, nem tudunk beszélni róla, nem 
akarunk beszélni róla; fel kell dolgozni, nem tudjuk feldolgozni, nem merjük feldolgozni; hát 
igen, ilyen bonyolult és gyalázatos az élet, nem ismerjük ki magunkat, »a polgári liberális 
istenit«. Neked is igazad van, elvtárs, neked is, Jóska, neked is, Anti, neked is, Kiskovács. 
Rohadt egy világ ez. Erre iszunk.”  (40CM101. o.)

A folyóiratban napvilágot látott írásokat kötetté formáló Révész Sándor rendezte a már- 
már szétburjánzó nyersanyagot. Az aránytalanságokat okozó kinövéseket lenyeste, a hiányo
kat pótolta: struktúrát, formát teremtett a hónapról hónapra áradó, nemegyszer esetleges cikk- 
és képkavalkádnak úgy, hogy közben megőrizte az összeállítás üdítő puzzle jellegét (vö. 
Hahner Péter recenziójával az Elet és Irodalom 2000. június 2-i számában). Átvette a folyó
iratszámokból az évesszéket kiegészítő miniesszék zömét, a hozzájuk kapcsolódó, többnyire 
párt- és titkosszolgálati dokumentumokat, olykor napló- és levélrészleteket. A tanulmányok 
közül Szabó Miklós írásait vélem a legfontosabbaknak („A desztalinizáció vége” , „A  zuglói 
nyilas-per” ). A kötet szerkesztője meghagyta a tájékozódást segítő, értéksemleges (már ha van
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ilyen egyáltalán) kronológiát, de lemondott az évenkénti filmleltárról. Növelte a képzőművé
szettel és a színházművészettel foglalkozó írások arányát. A korabeli közéletet izgalomba hozó, 
de ma már nem olvasott, elfeledett irodalmi alkotásokról szóló írásokat zömükben örökbecsű 
versek évmottóvá emelésével ellensúlyozta, s az egyes évekről szóló fejezeteket szerencsés 
szemmel kiválogatott életmódfotókkal indította.

Mi is ez a könyv tehát? Az 1969-as évek kultúrtörténete korunk szellemének megfelelő 
szubjektív foglalatban. Eletközeli kiadvány: mindent relativizáló világunkban a személyes 
történelem az a kapaszkodó, amellyel múltunkhoz kötődhetünk. A kötet a Kádár-korszaknak 
azt a kezdeti szakaszát tárja elénk, amelyben a társadalom és a hatalom kiegyezett egymás
sal: mindkét fél tudata alá szorította az egymással kötött hallgatólagos egyezményt veszélyez
tető 1956-os nemzeti forradalmat, s a javuló életviszonyok fejében az emberek lemondtak 
(akkor — már és még -  amúgy is reménytelen) függetlenségi vágyaikról. A hatalom birtokosai 
1960-tól mérsékelték a megtorlásra irányuló késztetésüket, 1963-tól pedig kiteljesedhettek 
az 1970-es évek elejéig tartó „mézesévek”  az uralmon lévők és az alávetettek között.

„Ez a könyv nem monográfia, nem a végleges kép, nem is a Kádár-korszak története — ír
ja „Ki-ki”  című bevezetőjében Esterházy írások róla. Több történet van. S a történetek ar
ra valók, hogy elmondjuk őket. Ki-ki a magáét, lesz, ami lesz; hisz úgyis az lesz, ami lesz — 
remélhetőleg.”


