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Rainer M. J ános

LEMERÜLÉS VAGY MEGKAPASZKODÁS?
IDŐSB ÉS IFJABB ANTALL JÓZSEF AZ 1956 UTÁNI ÉVEKBEN1

Tanulmányunk nem egy párhuzamos életrajz részlete -  szándékosan szakít ki néhány eszten
dőt id, és ifj. Antall József életéből. Újabban hozzáférhetővé vált források (jelentős részben 
állambiztonsági operatív iratok2) segítségével azon életszakaszukat szeretnénk bemutatni és 
elemezni, amely 1956 után egybeesett a Kádár-rendszer kialakulásával. Az esettanulmány 
reményeink szerint adalékul szolgál egy társadalom- és politikatörténeti probléma felvetésé
hez: mi történt 1945, s különösképpen 1956 után a második világháború előtti középosztály 
azon részével, amelyet a „köztisztviselői” , s ezzel kapcsolatban az „úri”  vagy „keresztény” 
jelzőkkel szoktak illetni?3 A kérdés középpontjában álló fogalmat nem könnyű pontosan 
meghatározni. A „történelmi középosztály”  kifejezéssel általában az említett három jelzőt 
szokta összefoglalni a publicisztika, utalva a köztisztviselői réteg reformkorig, illetve a dua
lizmusig visszanyúló köznemesi-dzsentri eredetére, bár ez inkább hagyományban, identitás
ban érvényesül, semmint tényleges szociológiai értelemben. Bizonytalansága ellenére a fo
galom időről időre a közbeszéd középpontjába került (és kerül). így volt ez a XX. század 
derekának nagy történelmi átalakulásai során, majd a második világháborút közvetlenül 
megelőzően,4 valamint -  ameddig e közbeszéd viszonylag szabad volt -  a háború után.5 Az 
ezredfordulón újra fel-felbukkan a formálódó új magyar középosztály egy részének szocioló-

1 Egy készUlí, hosszabb munka részlete. A  cím Antall Józsefnek a forradalom után Fehér Ferenchez intézett szavai

ra utal: „Én most alátnerülök, és kibekkelem ókét.”  Lásd Az „iskolamester” . Beszélő-beszélgetés Fehér Ferenc

cel I. (Az interjúi Könczöt Csaba készítette.) Beszélő, 1991. augusztus 31. (A  továbbiakban Az „iskolamester” ) 

56-57 . o.

2  Ezek közül itt alsósodban az ifj. Antall József elleni 1957-1961 közötti nyomozás iratait kell említeni (Történe

ti Hivatal [TH] 0-11386^1—3. köt.), illetve az id. Antall Józsefre vonatkozó adatgyűjtések anyagait, amelyek az 

FKgP objektumdossziéjának második, személyi részében találhatók (TH 0-1182ÍV2.).

3 A köztisztviselői középosztály íogalmáról lásd Cyáni Cábor-Kövér György: M agyarország társadalom története a 

reform kortól o  m ásodik világháborúig. Budapest, 1998, Osíris, 227—236. o. (Gyéni Gábor szövegrésze.) A  fogal

mat a történeti diskurzusban vizsgálja Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a diskurzusok tükrében. In uŐ: 

Tdrlénészdiskursmok. Budapest, 2002, L ’Harmattan, 7 8 -9 7 . o.

4  Juhász Gyula: Uralkodó eszm él M agyarországon 1 93 9 -1 94 4 . Budapest, 1983, Kossuth, 7 -6 6 . és 2 4 8 -  

267. o.

5 Elsősorban Bibö István Eltorzult magyar alkat -  zsákutcás magyar történelem című esszéjére (in B ibi István ősz- 

szegyűjtüii munkái. 1. köt Sajtó alá rendezte Kemény István, Sárközi Mátyás, Bem, 1981, Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyelem, 255 -2 8 9 . o,), valamint Székiü Gyula Forradalom után című könyvére (sajtó alá rendez

te Clatz Ferenc. Budapest, 1983, Gondolat, különösen 159-179. o.) gondolunk.
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giai, de kiváltképp szellemi, ideológiai, mentalitásbeli folytonossága a korábbi történelmi 
középosztállyal.6

Valuch Tibor a XX. század második feléről készült társadalomtörténeti összefoglalójában 
elsősorban az 1945 utáni társadalmi mobilitásról készült elemzések alapján vonja le azt a 
következtetést, hogy „a nagypolgári, középosztályi csoportok korlátozása már a koalíciós kor
szakban megkezdődött, társadalmi pozícióvesztésük folyamata az ötvenes években felgyor
sult. [...Ám] ezeknek a csoportoknak a marginalizáltsága a hatvanas évek végétől folyama
tosan mérséklődött.”  Gáti Tibor és Horváth Ágota, illetve Utasi Ágnes, A. Gergely András és 
Becskeházi Attila kutatási eredményei7 alapján Valuch némiképp ki is bontja ezt a megálla
pítást, mondván: „azok a középosztálybeli családok, amelyek az ötvenes évek elején elvesz
tették korábbi státusukat, a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva -  lakóhely váltás, 
a középosztálybeli mentalitás megőrzése, a szimbolikus tőkék váltogatása -  elsősorban le
származottaik révén többnyire sikeres rekonverziót hajtottak végre, és a mai generáció jelen
tős része már a rendszerváltozás előtti években is a társadalomban elérhető magasabb stá
tusokkal rendelkezett.” 8 Ennek a társadalomtörténeti megállapításnak a nem különösebben 
kifejtett politikatörténeti változata régi keletű, szinte evidenciának számított a Kádár-kor
szakról szóló, többnyire publicisztika jellegű irodalomban. A „párton kívüli, régi értelmiség
gel” , a „régi középosztállyal”  való „hallgatólagos kiegyezés” , a vele szembeni diszkriminá
ciók enyhülése 1956 után arra a módra utal, ahogy a köztisztviselői-középosztályi csoportok 
a különféle szellemi pályákba „oldódva”  próbálták túlélni a sztálinizmus legkeményebb 
éveit. A keresztény középosztályi mentalitás bizonyos elemeinek fennmaradását, sőt vonz
erejét akár az új elit- és középosztályi csoportokra, akár ennél szélesebb körre ugyancsak 
hosszabb ideje megfigyelték. A demokratikus átmenet kilencvenes évekbeli folyamatában 
mégis némi meglepetést, olykor megdöbbenést okozott az úri középosztály szinte hiánytalan 
értékalakzatának gyors megjelenése, politikai ideológiává teljesedése, szokásrenddé, sőt di
vattá válása.

Lehetséges, hogy Kádár és rendszere konszolidációjának valóban egyik fontos magyaráza
ta a történelmi középosztállyal kötött sajátos „alku” , amely szerint a rendszer kész azt értel
miségiként integrálni, míg a középosztály (is) lemond mindenféle politikai szerveződésről, s 
„cserébe”  felajánlva szaktudását különféle, többnyire közepes és alsó vezetői pozíciókban ki
szabadul a „karanténból” . Kérdés, hogy milyen megfontolások alapján kezdeményezték 
mindezt felülről. Létezett-e valamiféle sajátos felismerés a történelmi középosztály értékalak
zatának szívós továbbéléséről, sőt orientáló jellegéről, ami (esetleg) különleges megfontoláso
kat eredményezett? Miért tűnt „érdemesnek”  kidolgozni valaminő politikai irányvonalat a 
„régi értelmiséggé" szelídített történelmi középosztály „kezelésére” ? Vagy nem volt másról 
szó, mint az 1956 tanulságai nyomán kialakult általános konszolidáló-neutralizáló irányvonal 
lényegében differenciálatlan kiterjesztéséről?

Az alábbiakban nem teszünk kísérletet e kérdések megválaszolására, A vázoltak csupán 
kiindulópontját képezik vizsgálódásunknak. Ez az esettanulmány két egymáshoz kapcsolódó, 
nagyon sajátos életút egy szakaszát, a pozíció- és státus vesztéstől a re konverzió lehetőségéig 
terjedő rövid időt vizsgálja. Azt a pillanatot próbáljuk megragadni, amikor a tanulmány köz-

6  Csupán néhány legutóbbi példa a teljesség igénye nélkül: Engel Pál: Úrigyerekek tévúton. N épszabadság, 2001.

május 12*; Tamás Gáspár Miklóst Ellenforradalmaink* Élet és irodalom , 2002* július 13*

7 Gáti Tibor-Horváth Ágota; A háború előtti középosztály ulót&rtÓnete. Szociológiai Szemlet 1992* L sz* 8 1 -9 7 . o .;

Utasi Ágnes-A* Gergely András-Becskeházi Alüla: Kisvárosi elit* Budapest* 2000, Cj Mandátum*

3 Valuch Tibor; M agyarország társadalom története <t XX. század m ásodik felében , Budapest, 2001, Osiris, 99* o*
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ponti alakjai, id. Antall József és fia, ifj. Antall József számára megszületett egy politikai és 
társadalmi képlet, amely azután évtizedeken át meghatározta sorsukat. Két olyan emberről 
van szó, akikkel ebben az időben a politikai hatalom (annak különféle aktorai és intézményei) 
a szó legszorosabb értelmében interakcióra lépett. Ha ennek az ő sorsukon túlmutató jelentő
sége van, azt Antallék viszonylag széles kapcsolatrendszere némileg indokolhatja, de valójá
ban csak további esettanulmányok és más kutatások eredményei valószínűsíthetik. Ennyiben 
tehát csak adalékokról beszélhetünk.

Ez az időszak, az ötvenes évek vége és a hatvanas évek eleje egyikük számára sem jelen
tette az életpálya csúcsát. Id. Antall József (1896-1974), noha csak hatvanéves volt a forrada
lom idején, a csúcsot 1939-1944 között a Bel ügy minisztérium tanácsosaként, osztályvezetője
ként, majd 1945-1946-ban háromnegyed éven át a magyar kormány újjáépítési minisztereként 
érte el. Később még volt az FKgP pártigazgatója, a Magyar Vöröskereszt elnöke. 1953-tól nyug
díjas, aki csekély ellátmányát idegennyelv-órák adásával egészítette ki. Fia, Antall József 
(1932-1993) viszont ekkor még pályája csúcsa előtt állt. Ez érvényes a Kádár-korszak közép
ső és kései időszakának középszintű kulturális funkcionáriusára (a Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum igazgatóhelyettese 1968, főigazgató-helyettese 1974, főigazgatója 1984 után), 
de még inkább a magyarországi poszt szocialista átmenet fontos egyéniségére, a szovjet rend
szer összeomlását követő első magyar kormány miniszterelnökére, aki kiemelkedő szerepet 
játszott a hazai demokratikus rendszer megalapozásában.

A rendszerváltás utáni magyar miniszterelnök első komoly politikai tapasztalatait éppen a 
negyvenes évek végétől a hatvanas évek elejéig terjedő időszakban szerezte, azokban az évek
ben, amelyeknek 1956 állt a középpontjában.9 1956-ban a fiatal Antall József alakja is fel
feltűnik a forradalom politikai tablóján, de igencsak elmosódott mellékszereplőként, nála 
sokkal jelentősebb apja, id. Antall József mellett, vagy inkább árnyékában. Ehhez képest id. 
Antall Józsefet szinte semmiféle retorzió nem érte 1956 után, helyzetében az 1956 előttihez 
képest gyakorlatilag semmi sem változott. Fia viszont ál lás változtatásra kényszerült, később 
eltiltották a hivatásától, ám sikerült megkapaszkodnia az értelmiségi pozíció peremén, ahon
nan azután előbbre juthatott.10

Tanulmányunk első kérdése az, hogy az ötvenes-hatvanas évek fordulóján látható-e egy
általán változó.s a hatalmi intézményrendszer működésében az egyes ember (jelen esetben id. 
és ifj. Antall József) szemszögéből, s ha igen, miféle. E kérdés szempontjából vizsgálódásunk

9  Ennek nem mond elleni az, amit Antall József később gyakorta állított, vagyis hogy politikai tapasztalatai és a 

politika iránti fogékonysága a kora gyermekkorból ered, személy szerint apjától, vagy hogy a koalíciói időkből 

származik. Ezeket az indíttatásokat, amelyek inkább atmoszférából, közegből eredlek, valószínűleg ebben az idő

szakban építette fel magában meggyőződéssé.
10 Maga Antall is kivételes fontosságot tulajdonított ennek az időszaknak. Sohasem említette, hogy emlékiratokat 

szándékozna írni, egyetlen erre vonatkozó megjegyzése viszont éppen erre az életpálya-csomópontra vonatkozik. 

Richler Annának adott 1990-es interjújában a következőket mondta: „Természetesen rám is nagy hatással volt 

az 1956-ban hirtelen támadt vihar; amelyben egy új lehetőség kezdetét IáUuk. Forradalmi bizottsági elnök vol

tam. A katonai megszállást követően vizsgálat folyt ellenem, őrizetbe is vettek, kihallgattak a szovjet katonai ha

tóságok és a magyar államrendőrség. Ez az eljárás egészen 1961-ig elhúzódott, elítélve azonban nem voltam.

-  Beszélne en ő l részletesen?
-  Nem kívánok erről hosszabban beszélni, mert úgy gondolom , hogy egy olyan országban, ahol százakat (téliek el 

és akasztottak f e l  jo g i indok nélkül -  sőt elkövetett teltek nélkül is -  akkor az a retorzió, am iben én részesültem, 

em lítést sem érdem el. A politikatörténeti részét egyszer m egírom .'’ In Antall József: M odell és m ióság. l - l l . köt. 

Budapest, 1994, Athenaeum Nyomda Rt., II. köt. 402. o. (A kiemelés tőlem -  R. M. J.j
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talán túlzott részletességgel tárgyalja a politikai rendőrség szerepét és tevékenységét. Ezt az 
időszakot manapság többnyire a megtorlás, a represszió időszakának nevezi a történetírás, és 
nem indokolatlanul. Továbbá valószínűleg ebben az intézményben keletkezett a legtöbb do
kumentum az Antall családdal kapcsolatban. Feltételezhető, hogy a politikai rendőrség más 
hatalmi intézményekkel is kapcsolatban állt, tehát dokumentumaik forrásul szolgálhatnak 
azok intencióira és akcióira -  legalábbis Antallékkal kapcsolatban,

A második kérdés: hogyan reagált id. Antall és fia az 1956 utáni helyzetre, benne termé
szetesen a hatalom akcióira? Antall József miniszterelnök minden lehetséges alkalommal 
hangsúlyozta, hogy a szovjet mintájú szocializmus időszakát mindentől visszahúzódva, min
den konfliktust kerülve, ám gyermekkorban kialakult, megszilárdult politikai nézeteit, vala
mint személyiségének integritását csorbítatlanul megőrizve élte át.11 Ennek a képnek nem
igen mond ellent az Antaliról szóló kortársi emlékezet sem, figyelemre méltó módon attól füg
getlenül, hogy a visszaemlékezők hogyan viszonyultak Antalihoz, az akkor éppen hivatalban 
lévő vagy már elhunyt miniszterelnökhöz, politikájához, személyiségéhez.12 Utólagos konst
rukcióról lévén szó, természetesen nem azok cáfolata, bírálata stb. a célunk — mindössze a 
forrásokból kibontható történet alapvonalainak felvázolása.

A felhasznált források zömére vonatkozólag itt szükséges némi kitérőt lenni. A második 
kérdés okvetlenül összefüggésben áll azzal a további kérdéssel, hogy a forradalom utáni 
helyzetben miként alakult Antall József és édesapja értékvilága, politikai nézet rend szere, 
egyáltalán, mit gondoltak magukról, a világról, múltról, jövőről és így tovább. A kutatás je 
len állásában erre vonatkozólag csak nagyon bizonytalan megállapításokat kockáztathatunk 
meg. Azok a személyes dokumentumok (például egykorú levelek vagy utólagosan készített 
célzott interjúk), amelyek talán a legközvetlenebb módon tudósítanak minderről, egyelőre 
vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre, vagy csak nagyon korlátozott számban. Ami 
ebben a helyzetben előnyösnek tűnik, válasz helyett inkább csak a kérdéseket szaporítja. 
Mert igaz, hogy ebben az időben nagy mennyiségű írott forrás rögzítette azt, amit főszerep
lőink, elsősorban ifj. Antall József annak idején élőszóban, beszélgetés helyzetben elmon
dott. Az Íratok azonban túlnyomórészt nem a valamilyen módon rögzített élőbeszéd áttételei 
(bár ilyen is akad közöttük), hanem különböző személyek utólagos, rendszerint 1 -13 nap 
távlatából leírt összefoglalói. A politikai rendőrség ügynökeinek 1957-1961 közötti jelenté
seiről van szó.13 Az úgynevezett hálózati jelentések történeti forrásértéke, „hitelessége”  
szempontjából mindenekelőtt azt a kérdést kell körültekintően tisztázni, hogy egyáltalán mi 
tudható meg ezekből az iratokból. Ehhez pedig keletkezésük körülményeit kell ismernünk.

11 Az é le té ig  szóló interjúit lásd Antall; h m. II. köt- 383—442.,* 471—499., 519—530* o- (Ezek az interjúk* illetve 

ezek hosszabb részletei önéletrajzi jellegűnek tekinthetők* ilyen utalások azonban a kötet 383 -6 4 1 . oldalán ta

lálható l&bbt interjújában is fellelhetők.) Lásd még OsskÓ Juditnak adott interjúja részleteit, in Az ism eretlen An

ta ll József Szerk- Rózsa Marianna- Budapest, 1996* Mundus Magyar Egyetemi Kiadó (A továbbiakban Az isme

retlen Antall József) ,  9 -1 4 . o-

12 Az ism eretlen Antall József című kötet majdnem három tucat visszaemlékezést tartalmaz* elsősorban Antall sze

mélyes barátai és hívei tollából- A folyamatosságot és az integritást -  természetesen kritikai hangsúlyokkal -  erő

síti azonban Fehér Ferenc visszaemlékezése is, lásd Az „iskolamester” .

13 Az ügynökök általában kéthetente adták le a jelentéseiket, így elvileg 13 napos távlatból is „emlékezhettek”  az 

elmondottakra, A szövegekből azonban kiderül, hogy rendszerint a jelentésadást közvetlenül megelőző napokról 

szólnak, ha pedig valami fontos adódott közben* akkor az ügynök rendkívüli találkozót kérhetett, A politikai 

rendőrség hálózati személyei általában közvetlen családtagjaik előtt is szigorúan titkolták tevékenységüket, így 

aligha készíthettek folyamatos jegyzeteket. így maradi a memória.
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Hogy ki a jelentés szerzője, az több értelemben bizonytalan. Akit leír, az mást tart felőle, 
mint ami valójában (legalábbis általában). Az is lehetséges, hogy a jelentés megfogalmazó
ja máig is enigmatikus személy. Sőt személy volta sem egyértelmű, hiszen a jelentést ugyan 
„szerzője”  írja le (kézírással), de annak tartalma elsősorban egy intézménnyel való kommu
nikáció lenyomata, s nem annyira a jelentéstevő és a jelentés tárgya közötti diskurzus leira
ta, esetleg leírása. A jelentő szövege — még mielőtt voltaképpeni tátgyáról bármit mondana 
-  előzetes formai és tartalmi kritériumok határai közé szorul. A jelentőt kiképezték, terüle
tére nézve eligazították, konkrét feladatát hosszabb távra meghatározták, az egyes találkozók 
során pedig részletes utasításokat (rövid távra érvényes feladatokat) kapott. A jelentés tehát 
szinte adott, legfeljebb apró (s csak néha nagyobb) részleteiben árnyal egy létező képet, 
amelyhez leginkább argumentumokat szolgáltat. S mire a kép? Mivel a hálózati személy ope
ratív munkája, az információgyűjtés a legszigorúbban titkos, viszonylag ritka a közvetlen fel- 
használás (például a jelentő tanúvallomása a megfigyelt ellen). Az információk rövid távon 
többnyire erősen rögzült vélemények, meggyőződések igazolására szolgálnak, olyan dolgok 
verifikálására, amiket az állambiztonsági szervezel tudott. Csak ritkábban szólt a jelentés ar
ról, amit a szerv nem tudott: egyének, csoportok, állambiztonsági „objektumok”  és „vona
lak”  általános felderítéséről.

A jelentőnek emellett „tartó”  tisztje személyes, feladattól független („emberi” ) elvárásait Is 
figyelembe kellett vennie. Tartója -  beszervezése módjától függött, hogy mennyire -  fölényben 
volt vele szemben, tetszésén vagy nemtetszésén sok minden múlhatott, végső fokon minden 
egyes jelentés bizonyos egzisztenciális kockázatokat rejtett. Az ügynöknek azt kellett írnia, 
amit vártak, amit úgy is tudtak -  de úgy, hogy bizonyos elemeiben az mégis újdonságnak has
son. Mindez feltehetőleg erős, de lefojtott indulatokat, szorongást okozott. A megfigyelőt az ese
tek többségében benyomásunk szerint erős személyes érzelem kötötte a megfigyelthez is, 
amely általában csak elmélyült a megfigyelés előrehaladtával. Ő mintegy e nehezen megold
ható helyzet okozójának tűnhetett, akit ennek fénytörésében ábrázoltak. A jelentés tárgya pe
dig sok esetben sejthette, hogy az áliambiztonság „foglalkozik”  vele -  gyanakodott tehát min
denkire, akiben esetleges besúgót orrontott. A gyanú hol alapos, hol alaptalan volt -  a besú
gók hol elvesztették a megfigyelt bizalmát, hol éveken-év tizedeken keresztül informálták a 
szerveket ugyanarról a személyről.14 15

A felhasznált források jó  része tehát sokszorosan torz optikán át láttatja tárgyunkat. Az ál
lambiztonság iratai leginkább mégis csak a „szerv”  működéséről szólnak. Az esettanulmány 
nagyítója alatt azonban talán elkülöníthetővé válnak az intézményt alkotó egyes személyek. 
Talán felfedezhetők olyan egyéni színek, olyan nyelvi fordulatok, amelyek „közelről”  elütnek, 
klugranak, s emiatt többlet- vagy különleges jelentést hordozhatnak. Ugyanez érvényes a for
rások megfígy éltjére, a „célszemélyre” : maga is a rendszerben élt. Abban a rendszerben, 
amely változó periódusában is „a közéleti hazudozás intézményes rendszere” 1̂  volt, de leg
alább ennyire jellemezték a kényszerű hazudozás egyéni stratégiái is.

14 Legalábbis az iratokból ez tűnik ki. Antall József a rá állított három ügynök közül (nem számítva most azokat, 

akik csak alkalmilag készítetlek róla és/vagy apjáról egy-egy jelentést) a2 egyikre kezdettel fogva gyanakodott, 

de etlól az még legalább négy éven át küldhetett róla jelentéseket, mert Antall nem szakította vele meg a  kapcso

latot. Egy másik mintegy két éven át feltehetőleg élvezte a  bizalmát, majd eltávolodtak egymástól, de nem az ügy

nök lelepleződése miatt. A  harmadik viszont a jelek szerint legalább kél, de lehet, hogy majd hárem évtizeden 

keresztül (!) jelentett róla.
15 Kenedí János: Kis állam biztónsági otvasókönyti Október 23,-m árcius IS .-jún ius 16. a Kádár-korszakban. /  // . 

köt. Budapest, 1 9 % , Magvető, I. köt. V  o.
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ELSŐ KIINDULÓPONT: AZ ÖTVENES ÉVEK

Amennyire reprezentánsa, annyira kivételes alakja is íd, Antall József a háború előtti köztiszt
viselői középosztálynak.16 Kivételességét nem egyszerűen náci- és németellenes politikai 
meggyőződése jelenti, hiszen nézeteit számosán osztották, ha általánosnak nem is volt 
mondható,17 sokkal inkább az, hogy kormánypárti tagsága mellett tagja volt az ellenzéki 
FKgP-nek is. De elsősorban a második világháborús lengyel és más nemzetiségű menekültek, 
szökött hadifoglyok fogadása és gondozása terén kifejtett munkássága tette egészen kivételes 
alakká. Szerteágazó tevékenységét itt ismertetni nem feladatunk.18 Humanitárius misszióján 
szinte túlmutat annak politikai jelentősége. Id, Antall Józsefnél kevesen tettek többet Magyar- 
országon annak érdekében, hogy az antifasiszta szövetség katonai győzelmet arasson: a mint
egy ötvenezernyi lengyel katona kijuttatása az országból szinte megvetette az Anders-hadse- 
reg alapját. Emellett számos más területen is részt vett az ellenállásban; 1944. március 19-én 
azonnal lemondott állásáról, a Gestapo az elsők között tartóztatta le.

Ellenállási tevékenysége és kisgazda kapcsolatai révén id. Antall József a háború végén a 
koalíciós rendszer politikai elitjébe került (1945-től nemzetgyűlési, majd országgyűlési kép
viselő, 1945-1946-ban újjáépítési miniszter, utána 1950-ig az FKgP pártigazgatója, az FKgP 
Politikai Bizottságának tagja, ezenkívül több vezető gazdasági és adminisztratív funkciót vi
selt). A sztálini rendszer kiépülésétől kezdve azonban három minőségében egyaránt „ellen
ségnek”  számított: mint horthysta köztisztviselő, mint nyugati orientációjú ellenálló és mint 
kisgazda (a koalíció nemzeti demokratikus oldalához tartozó) politikus. Ehhez képest pozícióit 
ugyan elvesztette, de az 1949-es, első úgynevezett népfrontlistás (lényegében egypárti) vá
lasztáson neve a Somogy megyei népfrontlistán szerepelt. Id. Antall József ily módon az 
1949-1953-as parlament képviselője lett.

Magatartását mindig is a „háttérember”  attitűdje jellemezte. Nem állt, még kevésbé ál
lította magát a politikai küzdelmek homlokterébe. Viszonylag jó  kapcsolatokat ápolt az igen 
sokszínű FKgP minden irányzatával, minden fontosabb vezetőjével. Az úgynevezett köztár
saság-ellenes összeesküvés kipattanása után (egy visszaemlékezés szerint) segítséget nyúj
tott Saláta Kálmán szökéséhez, de hallgatott azon a sorsdöntő politikai bizottsági ülésen, 
ahol Nagy Ferenc hazatérése vagy lemondása, illetve az ezzel kapcsolatos kisgazda állás
pont volt a vita tárgya.19 Miniszterré választásakor a szovjet hadsereg politikai főcsoportfő
nökségének jelentése így jellemezte: „Politikai tekintetben eddig nem fejtett ki nagy aktí-

16 Id. Antall József emlékiratai! lásd uő: M enekültek m enedéke (Emlékek és iratok). Összeállította, a bevezetést Irta 

és szerk. Kapronczay Károly. Budapest, 1997, Mundus Egyetemi Kiadó. Életrajzát lásd Kapronczay Károly: Id. 

Antall József és kora. Uo. 1 -22 . 0. Rövid életrajzát lásd Az 1945, évi Nem zetgyűlés Alm anachja 1 9 4 5 -1 9 4 7 , 

Főszerk. Vida István. Budapest, 1999, Magyar Országgyűlés, 2 3 -2 5 . o. Lásd még Antall József két életrajzi mo

nográfiáját: Révész Sándor: Antall József távolról 193 2 -1 99 3 , Budapest, 1995, Sík, 14-16 . o.; Debreczeni Jó

zsef; A m iniszterelnök. Antall József és a rendszerváltás. Budapest, 1998, Osiris, 1 5 -2 2 . o.

17 Kollégája és barátja, a Belügyminisztérium elnöki osztályát vezeti O’sváth László, valamim az 0 '3vádlókkal 

rokoni kapcsolatban álló Zlinszky csatád minden tagja hasonlóan gondolkodott. 1956-os Intézet Órai History 

Archívuma (OHA) 459. sz. O’sváth Cyöigy-mterjú (töredék), készítette Kőhegyi Kálmán, 1992.
18 Ezt szépen ábrázolja Kapronczay: i. m.

19 Saláta szökéséiül lásd Cserenyey Céza visszaemlékezését, in Csicsery-Rónay István-Cserenyey Géza: Koncep

ciósper a Független Kisgazdapárt szétzúzására 1947, Budapest, 1 9 9 8 ,1956-os Intézet, 190-191. 0. (Saláta saját, 

az ötvenes években emigiációban készített visszaemlékezésében Antall neve nem szerepel, de a történet hasonló, 

uo. 195, o .); Az FKgP PB Ülésének jegyzőkönyve, uo. 179-181. o.
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vitást” .20 Különleges kapcsolat fűzte Varga Bélához (még a háború alatti lengyel menekült
ügyek idejéből) és Kovács Bélához. Kovács letartóztatása, majd Varga (és Nagy Ferenc) 
emigrációja után azonban id. Antall tagja maradt az FKgP Politikai Bizottságának. Nem lé
pett át például a Demokrata Néppártba, nem hagyta el az országot, holott nyugati kitünte
tései, embermenté tevékenysége miatt ismert személyiségnek számított a demokratikus or
szágokban. Képviselő maradt 1947 után -  ez még magyarázható azzal a reménnyel, hogy a 
békeszerződés ratifikációja után kimennek Magyarországról a szovjet csapatok.

ld. Antall József minden visszaemlékezés szerint szociálisan érzékeny, saját szűkebb pát- ' 
ríájának viszonyaitól, a falukutató társadalomkritikától mélyen megérintett ember volt. Jó 
viszonyt ápolt a szociáldemokratákkal is, már a háború előtt, de kivált alatt szolgaimazta a 
kisgazdákkal való együttműködésüket. Sokáig táplálhatott bizonyos illúziókat a „népi demok
ratikusnak”  nevezett társadalomfejlődés iránt, ahogyan saját személyes szerepétől teljesen 
függetlenül lehetett bizonyos kollektív lelkifurdalása is, mintegy középosztályi mivoltában. 
Közelről láthatta viszont a politikai szerkezet deformáltságát, majd átalakulását is. 1949-es 
képviselőjelöltsége aligha magyarázható a folytonossággal (azt, hogy egyetértett volna azzal, 
ami 1949-ben Magyarországon történt, nyugodtan kizárhatjuk).

1949-ben a választás teljes mértékben az MDP PB forgatókönyve alapján zajlott le.21 Bár 
Rákosi visszaemlékezésében az áll, hogy a volt koalíciós pártoknak átadott javaslat szerint 
„meglevő képviselőik számát a közös lista alapján is megtart[hatjják, maguk jelölik ki, hogy 
pártjuk mely tagjai kerüljenek az esélyes helyekre” 22, a listákat a PB hagyta jóvá. Az FKgP- 
nek a képviselői helyek 16 százaléka jutott (az MDP-nek 70 százalék).23 A „megmaradók”  az 
1946-1947-es, illetve 1948-1949-es tisztogatások, kilépések, lemondások, sőt mind gyak
rabban letartóztatások után kerültek át az új országgyűlésbe. Id, Antall József nyilvánvalóan 
úgy gondolta, hogy az MDP ajánlatának (bárki is közvetítette, az ajánlat az MDP-é volt) visz- 
szautasítása több közvetlen veszéllyel járhat számára, mint az az erkölcsi veszteség, amit a 
képviselőség jelent. Nem a politikai elitben való megmaradás vágya hajtotta, mint az „útitárs” 
kisgazdákat, hiszen a mandátumon felül semmilyen pozíciót sem vállalt. Valószínűleg felis
merte, hogy amennyi legitimációpótlékot ad az ő  képviselősége a Rákosí-rendszemek (az el
lenállás gazdagon dekorált hőse, „párton kívüli”  politikus, aki a koalíciós időszakban is aktív 
volt, s most lám, a proletárdiktatúra parlamentjében jelzi a tisztességes középrétegek — ké
sőbb már inkább általában „a régi világ emberei”  -  mozgását a szocializmus felé), az elenyé
sző ahhoz képest, amennyit ő  „nyerhet” : szabadlábon marad, nem veszik el a lakását,24 és 
családja is relatív biztonságban marad. Alapvető választását követően — tudniillik hogy nem 
választotta az emigrációt — a képviselői hely elfogadása ésszerű kalkuláció eredménye volt.

20 Moszkvának jelentjük*. > Titkos dokumentumok 1944—1948, Szerk. Izsák Lajos, Kun Miklós. Budapest, 1994, Szá

zadvég, 90- o.

2 ] Lásd teitl István: Pártvezetés és országgyűlési választások 1949-1988. In Parlam enti képviselőválasztások 

1920 -1990 . Tanulmányok. Szerk. Földes György, Hubai László. Budapest, 1994, Politikatörténeti Alapítvány,

285-292, ü,

22 Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1 9 4 0 -1 95 6 .1 —11. köt. Szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sípos Leven-

le. Budapest, 1997, Napvilág, II. köt. 729. o.

23 Magyar Országos Levéltár (MÖL) M-KS 276. f. 53. cs- 25. 5. e. A  PB ülése, 1949. április 21.

24 Az Egyetem utcában (a Ferenciek terén), a Kárpália étterem felett lévé nyolcszobás (!) lakásnak központi je len 

tősége volt a hetvenes évekig bárom-, sőt négygenerációs együttélésre berendezkedett Antall család életében. Az 

1951-es budapesti kitelepítés egyik indítéka a vezető káderek megnövekedett száma miatt körükben fellépő 

relatív lakáshiány volt (a megfelelő reprezentatív lakások hiányoztak).
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Számolt fenyegetettségével — nem ok nélkül, hiszen neve felmerült már a „Magyar Közösség” - 
ügyben, amiről biztosan tudott.25 26 Azt is érzékelhette, hogy 1951-ben bizalmas nyomozást in
dítottak ellene. Az összefoglaló jelentések 1952-ben, majd a Nagy Imre-féle enyhülés elmúl
tával, 1955 őszén valóban felsorolták id. Antall életének valamennyi olyan pontját, amelyre 
eljárást, politikai pert lehetett volna alapozni. 1951-ig rendszeresen be-bejárt az FKgP buda
pesti Zárda utcai központjába, ekkor viszont veszélyérzete fokozódván elhagyta a fővárost, s 
az év legnagyobb részét a családi birtok utolsó maradványán, a somlóhegyi szőlőben 
töltötte.20 A jelentések szerint id. Antall természetesen szemben állt a sztálini rendszerrel, bí
rálta az egyes intézkedéseket, ugyanakkor némileg aggódott is amiatt, hogy utolsó képviselői 
ciklusa egy rendszerváltozás esetén félreértésekre adhat okot. Helyzetét valószínűleg helytál
lóan summázta 1951 decemberében „bizalmas körben” , amelyben azonban ott volt az állam- 
védelmi szervek informátora is: „Nekem nincs más bűnöm, mint hogy vagyok. Én nem va
gyok kollaboráns, igyekeztem visszatartani az eseményeket, ameddig csak lehetett.” 27 Id. An
talt szabadlábon maradt, nem telepítették ki akkor, amikor számos kisgazda politikust elért a 
represszió. De valóban nem is állt be a „kollaboránsok”  sorába, akik a legitimációpótlékért 
magas állásokat kértek és/vagy kaptak,28 Félrehúzódott, várt, így hitelesen őrizte meg régi 
kapcsolatait, akár a háború előtti köztisztviselők, akár a kisgazda elit maradékáról legyen szó, 
de nem is konfrontálódott, ezért később legitim módon használhatta azt a kapcsolati tőkét is, 
amelyet a koalíció idejében épített ki azokkal, akik a győzteshez csatlakoztak.

A korabeli felfogás szerint az „ellenség”  minősítés kiterjedt a családtagokra is. Ifj. Antall 
apjához hasonlóan a középosztályi, sőt elitutánpótlás egyik fellegvárába, a piarista gimná
ziumba járt, s annak jogutódában, az Állami Ady Endre Gimnáziumban érettségizett 1950- 
ben. Ez az az év, amikor a felsőoktatási felvételi rendszer gyakorlatában már érvényesült bizo
nyos származási diszkrimináció, de még nem vált kötelező normarendszerré. Amíg ifj. Antall 
hasonló családi hátterű osztály- és iskolatársainak nagy része származása miatt (is) jelentős 
hátrányokat szenvedett, őt azonnal felvették az ELTE bölcsészkarára, magyar-történelem ta
nári szakra, s azt 1954—1955-ben el is végezte.29

25 Kovács Bélának szovjet kihallgatói 1947. április végén többek között feltették a kérdési, hogy tudolt-e arról, 

hogy id, Antall József Gyulai Lászlóval, az Újjáépítési Minisztérium tisztviselőjével, nemzetgyűlési képviselővel 

együtt (Gyulait az ügyben letartóztatták, és öt évre ítélték, amelynek kitöltése után internálták) Gyöngyösön 

„fegyveres terroristacsoportokat szervezeti” . Kovács tagadólag válaszolt, de a nyomozás ténye és iránya életve

szélyt jelentett. Kovács kihallgatási jegyzőkönyveit a szovjetek átadták a magyar államvédelemnek és Rákosi

nak, így a gyanúsítás lói Antall is tudhatott. Csicsery-Rónay-Cserenyey; i, m, 338, e. Ez a vád mint bizonyított 

állítás szerepelt még egy id. Antaliról 1965-ben készült összefoglalóban is, TH 0 -14 8 2 0 /2 , 240, o,

26 Uo. 12-15 , o. Jelentés, 1952. február 2 ., 16^20. o, BM IV, oszt. Jelentés, 1955, október 28- Páll Tibor kisgazda 

képviselő jelentése Kovács Istvánnak, az MDP PB tagjának 1952, május 23-án (MÓL 276. £- 65. cs- 165. Ó. e.) 

arról szólt, hogy id. Antall ebben a2 időben is járt a Zárda utcában. Hogy id, Antall tudott saját megfigyeléséről, 

megerősíti „Polgár”  ín. ügynök 1957. február 4 -i jelentése, TH 11386/1, 97, o.

27 TH 0-14820/2 . 9. o.

28 A kisgazda politikusok elleni 1949 utáni eljárásokról, illetve a társutasok elhelyezkedéséről egyaránt áttekintést ad 

Vida István: Adalékok a Független Kisgazdapárt újjászerveződéséhez 1956-ban. Múltunk, 1996. 3. sz. 52-55 . o,

29 Andorka Rudolf apja a Külügyminisztériumban szolgált 1941-ig, Ő maga egy évvel Antall előtt végzett a piaris

táknál. Bár felvették a jogi egyetemre, a családot 1951-ben kitelepítették, ami tanulmányai megszakításával járt 

(ÜHA 567, sz, Andorka Rudolf-interjú, készítette Javorniczky István, 1993-1994). A  már említett O’sválh Györ

gyöt 1948-ban kizárták az ország összes középiskolájából (később börtönbe is került, OHA 459, sz, O’sválh 

Cyörgy-interjú, töredék). Antall másik osztálytársa és jó  barátja, Tar Pál nem nyert felvételt a  bölcsészkarra, csak
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Antall 1952-tól a magyar szakot átmenetileg abbahagyta, s felvette a levéltár szakot. 1954 
júliusában került a Levéltárak Országos Központjába, és a Magyar Országos Levéltárban, 
majd a Budapesti 1. számú Állami Levéltárban töltött fél-fél esztendőt gyakomokoskodással.
1954 nyarán már letette történelem szakos államvizsgáját (a pedagógiai tárgyak kivételével),
1955 nyarán pedig levéltárosi államvizsga mellett abszolválta a pedagógiai vizsgát is, így ok
leveles történelemtanár lett.30 A bölcsészeihez régen vonzódó fiatal Antall József elmozdulá
sát a tudományos pálya felé hajlamain túl nyilván az Ötvenes évek közállapotai is befolyásol
ták. Ezek egyelőre semmi olyan kilátással nem kecsegtették, hogy az apa hőn áhított vágya 
(hogy fiából politikus legyen), illetve saját elképzelése (hogy közíró lesz, s onnan lép politi
kai pályára) valósággá váljon. A bölcsészkar még ezekben az években is adott annyi szabad
ságot, hogy a hallgató, ha akarta, s ha a hivatali ügyintézéshez volt affinitása, módosíthatott 
pályáján. „Áthallgathatott”  különösebb formaságok nélkül más szakok, sőt más egyetemek 
kurzusaira, Antall József is ezt tette. A történelemtanári oklevél késve történő megszerzésé
hez (ahogyan egy-két évvel később a magyartanárihoz is) miniszteri, rektori engedélyek kel
lettek. Antall már ekkor is, később is formailag kifogástalan, szinte imponáló, de mindenképp 
tiszteletet parancsoló beadványokat tudott írni, ahogyan 1956 elején kelt kétoldalas Önélet
rajza is „kifogástalan” . Első mondatában („Értelmiségi családból származom.” ) a korban szo
kásos -  és szabadon választható -  származási kategóriák31 közül választotta azt, ami a legkö
zelebb állt a szociológiai valósághoz. A 73 gépelt sornyi szöveg jóval több mint egyharmada 
id. Antall Józsefről szólt -  ugyancsak részben a kor követelményei miatt, semmit sem elhall
gatva, de természetesen kiemelve az ellenállásban játszott szerepét, fogságát, kitüntetéseit. 
Az önéletrajzban nem szerepelt a piarista gimnázium (utóda, az Ady Endre Gimnázium vi
szont igen, s az oktatás területén dolgozók nagyon jól tudták, mi volt az „Ady”  korábban), azt 
viszont jelezte, hogy a DISZ-nek megalakulása óta tagja. Legtöbbet tudományos munkája kez
deti lépéseiről írt (az utolsó két gimnáziumi évben szerkesztett „történelmi, irodalmi, földraj
zi és művészeti hetilapról és folyóiratról”  is megemlékezett, nemkülönben önképző- és szak
köri elnökségéről), amelyeket a Pedagógiai Tudományos Intézet szerződéses munkatársaként 
1955 késő nyarán és kora őszén tett meg.32

Antall „szabadsága”  a gondolkodás terén is szembeötlő volt -  azon kevesek számára, akik 
közel álltak hozzá. Egykori piarista osztálytársai vagy a felesége (húszéves korában, 1952-ben 
nősült) mellett közéjük tartozott egyetemi kollégája, Lukács György33 tanítványa, Fehér Fe li

li műszaki egyetemre, de 1951-ben ugyancsak a kitelepítés vetett véget tanulmányainak (Tar Pál: Ifjúságunk 

kora, ír  Az ism eretlen A ntall József. 6 2 -6 9 . o.). Az Antaliról később „Kátai György" fedőnéven hosszú évekig je 

lentő osztálytársat ugyancsak a bölcsészkar filozófia-történelem szakára vették fel -  az ő  apja azonban magán

tisztviselő volt a Dávid Doliozgyáiban, 1947-tol párttag, az ötvenes években az Állami Ellenőrző Központ revi

zora (TH 0 -14 8 2 0 /2 . 36h , K, Cy, kihallgatási jkv,, 1960. augusztus 5.).

30 Budapest Főváros Levéltára (BFL) XXIII. 113. 151.631/957. sz. Antall József beadványa a Budapesti Városi 
Tanács Oktatási Oszlálya vezetőjének, 1955. október 28.

31 Az „osztályellenség", „burzsoá” , „egyéb”  vagy más hátrányos következményekkel járó kategóriákat a hatóságok 

osztogatták. Egyedül a „polgári”  családból való származás önkéntes alkalmazására akadnak példák -  rendsze

rint olyan esetekben, amikor az illető már bizonyítottan „túllépett osztálykorlátain” , vagyis a polgári származás 
éppen eltökéltségét és szilárdságát volt vagy lett volna hivatott aláhúzni.

32 BFL XXIII. 113. 151.631/957. sz. Antal) Jőzsef Önéletrajza, d. n.

33 Lukács György Antalinak majdnem annyira fontos volt viszonyítási pontként, mint Lukács tényleges tanítványai

nak. Fényi Tibornak adott 1989 végi interjújában a magyar politizálás „törzsi gyökereiről”  szólva mondta: „H a 

leegyszerűsítem, azt mondom, hogy az Illyés Gyula baráti köréhez tartozók vagy Lukács György tanítványai.”
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rene. Fehér szerint „az ő  személyében találkoztam életemben először egy valóban konzervatív 
liberális meggyőződésű magyar emberrel, akiben mind a két mozzanat, a konzervatív is és a 
liberális is őszintén átélt volt, és aki ugyanakkor egy tökéletesen világos nyelvet tudott és -  
velem -  mert használni a kommunizmusról.” 34 Ebből az időből származó dolgozata, amelyet 
ő maga s nyomában egyik életrajzírója is a pesti egyetem első szamizdalának nevezett, nem 
éppen konzervatív nézeteket tükröz. A történelem iróniája című írás a liberális kapitalizmus 
és a marxi (eredeti) szocializmus közös végét jósolja meg, s ily módon valóban bírálja az 
Oroszországban (és a csatlós országokban) megvalósulóban lévő „kommunizmust” , de legin
kább harmadikutasnak nevezhető alapon.35 Egy meritokratikus állam értelmiségi vezetés (és 
nem uralom) alatt álló társadalma -  ez olyan vízió, amely inkább az egykori Nemzeti Paraszt
párthoz, Bibóhoz áll közel, semmint a (kilencvenes évekbeli) liberális konzervativizmushoz.

Antalinak nem okozott különösebb nehézséget az áll ás szerzés,36 a korabeli állásviszo
nyok már inkább. Letöltött gyakornoki évét követően kinevezték segédlevéltárosnak, majd 
szinte azonnal, 1955. július 15-én a második gyakornoki évre áthelyezték Székesfehérvárra, 
az ottani Állami (megyei) Levéltárba. Ott kellett volna hagynia a családi otthont, apját, fele
ségét -  ezért inkább kilépett, és vállalta az alkalmi tudományos segédmunkát (gyakorlatilag 
cédulázott). Mentesíttette magát a szakmai gyakorlat második éve alól, s mivel tanári diplo
máját már levelező hallgatóként kapta kézhez, szabadon, újabb miniszteri engedély nélkül el
helyezkedhetett. Tudta, hogyan kell a lehető legszabályosabban kijátszani az irányított elhe
lyezkedés merev rendszerét; tanárként levéltáros gyakornoki időre távozott, amikor pedig ott 
kommandírozták volna, gyorsan visszavedlett tanárrá. Munkahelyein egyébként a legjobb vé
leménnyel voltak felőle. Wellmann Imre kiemelte Önállóságát, dicsérte jó felkészültségét, és 
a szakma komoly ígéretének nevezte.37 1955 novemberében kezdett el helyettesíteni a laká
suktól Ötven lépésre levő Eötvös József Gimnáziumban mint óradíj-átalányos tanár.38 Amikor 
1955 végén véglegesítését kérte, Donászy Ferenc igazgató és Szalay Béla párttitkár vélemé
nye is roppant pozitív volt: „Bár kezdő tanár -  első évben tanít rendszeresen - ,  minden szem
pontból komoly rátermettséget tanúsít. Mint szaktanár lelkiismeretesen készül óráira, tanítvá
nyai elé komoly követelményeket állít, tanítványait pozitív világnézetre neveli. Mint osztály
főnök jó osztályközösséget alakított ki osztályában, közvetlen a kapcsolata osztályával és ezek 
szüleivel. Az iskola minden közösségi munkájában részt vesz és bekapcsolódik (DISZ-munka, 
kirándulások, ifjúsági lap szerkesztése). Az iskolai és osztályértekezleteken hozzászólásaiban

(Antall: i. m. II. köt. 424. o.) A  demokratikus ellenzéktől őt elválasztó távolságot aszal magyarázta, hogy „ez  rész

ben korosztályi kérdés, részben pedig annak a függvénye, hogy én Lukácshoz akkor sem álltam közel, amikor 

egyetemre jártam.”  (Uo. 429. o.) „Kátai György" ín, ügynök, Antall volt osztálytársa (ekkor már „Kovács Jenő”  

titkos meghízottként) 1980 szeptemberében többek közölt azt jelentette, hogy Antalit „ is  megkeresték a magyar 

füzetekbe [sic] történő írás miatt, mások aziránt érdeklődtek, aláírná-e [a] Charta 77 aláíróinak pere elleni til

takozó magyar iratot, de 5  egyáltalán nem ért egyet ezekkel. Ezek az írások marxista szellemű és Lukács köré

hez tartozó személyek írásai, és elemzéseik sem elfogadhatók.”  TH 0 -18 4 0 2 . 1 7 -1 8 . o.

34 Az „iskolamester” . 56. o,
35 Antall: i. m. I. köt. 474 -4 8 1 . o.; Debreczeni: i. m. 2 5 -2 6 . o. Antall írásával kapcsolatban inkább Révész Sán

dor elemzéséle támaszkodtam, lásd Révész; i. m. 17-18. o.

36 Az ellenkezőjét állítja Debreczeni: i. m. 26. o „  de ezt sem Antall visszaemlékezései, sem a korabeli iratok nem 

támasztják alá.
37 Wellmann Imre jelentése a Levéltárak Országos Központjának, 1955. jűlius 20, MÓL XIX-I-18-a, Levéltárak Or

szágos Központja, 94. d. Antall József személyi anyaga.

38 BFL XXIII. 113. 151.631/957., uo. 14/A/36/1955.
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meglepően világos és határozott ítélőképességről tesz tanúságot.” 39 A jellemzés azért készült, 
mert az igazgató és a párttitkár szerették volna, ha a fiatal Antall az Eötvösben tanít, ennek 
megfelelően a kor nyelvi kliséiben fogalmaztak. Antall -  ez bizonyos -  jó  benyomást lett, 
majdnem azt lehet mondani, mindenkire. Persze nem biztos, hogy ez elég lett volna ahhoz, 
hogy végzés után révbe érjen, akár a tudományos pályán, akár tanárként.

Véglegesítése a tanév közben a merev szabályozás, a munkaerő-tervgazdálkodás miatt le
hetetlen lett volna: a jogszabályok kizárták tanév közben státusa megváltoztatását. De 1956 
elején felmerült egy másik akadály is, amely ötödrét papírra ceruzával firkantott feljegyzés 
formájában maradt az utókorra: „Tisztázandó. 1. Antall J. életrajza. Apja állítólag miniszter 
volt. (Ez később jutott tudomásomra)” .40 Hogy a Fővárosi Tanács Oktatási Osztálya személy
ügyi előadója mit akart ekkor tisztázni, nem világos, hiszen Antall említett önéletrajza ponto
san tartalmazta apja miniszterségének tényét és idejét. De ez nem sokat számított, hiszen az 
előadó főnöke, Temesi Alfréd osztályvezető hamarosan, 1956. március 31-én választ kapott a 
kételyeire a fővárosi tanács vb-elnökhelyettesének fejlécével ellátott, hasonló méretű cetlin: 
„Temesi et.l Mellékelek 2 írást, amelyből kiderül, hogy Antall József őradíj-átalányos tanár 
véglegesíthető, kinevezhető az Eötvös Gimnáziumban megürült helyre.”41 A cédulát Pesta 
László vb-elnökhelyettes, íd. Antall József egykori képviselőtársa, társutas kisgazda írta 
alá.42 Antalit 1956. augusztus 1-jei hatállyal nevezték ki az Eötvös József Gimnáziumba, a 
következő lett volna az első teljes tanéve — de „közbejött”  a forradalom.

Az „ötvenes években”  az Antall család önmagához képest komoly hátrányokat szenvedett 
-  de csak ehhez képest, A még igencsak munkaképes korú apa köztisztviselői pályafutása vé
get ért, és 1953-tól kikerült a politikai elit megtűrt peremvidékéről is. Megőrizte viszont rep
rezentatív pesti lakását, ingóságait, háromholdnyi somlói szelőjét, nyugdíjat is kapott, amit 
már ekkor nyelvóraadással („jobb napokat látott úriemberek”  e tipikus fő- vagy mellékfoglal
kozásával) egészített ki. Fia befejezhette középiskolai és egyetemi tanulmányait, a vele kap
csolatos kényszereket mintegy interiorizálhatta, a kézenfekvő jogi pálya helyett bölcsészetet 
tanult. Lényegében problémák nélkül jutott álláshoz, magabiztosan lavírozott a bürokratikus 
rendszerben, A család együttesen hasznosította az apa három rendszerben összegezett kap
csolati tőkéjét és a köztisztviselői életpálya során felhalmozott kulturális tőkét, a hivatali ki
járás fogásait. A konfliktuskerülő magatartás, a defenzív életstratégia és id. Antall József el
lenállási érdemein alapuló nemzetközi (el)ismertsége, az ebből adódó különleges védettség 
együttes eredménye a hátrány ok-veszte ségek relatív minimuma.

MÁSODIK KIINDULÓPONT: 1956

Az Antallok szerepe a forradalomban elsősorban az FKgP újjászerveződéséhez kapcsolódik;
ez a történet fő vonalaiban feltárt.43 Id. Antall József október 3 1-ig Somlón tartózkodott, fia

39 BFL XXIII. 113, 15L631/957. Feljegyzés a Budapest Fővárosi Tanács Oktatási Osztálya Személyzeti Csoportjá
nak, 1956. április 7. Debreczem által idézett egyetemi jellemzései is inkább pozitívak, persze a kötelező „h i

bák”  felsorolásával (Debreczeni: i. m. 26. o,).

40 BFL XXI1L 113. 1 5 L 6 3 1/957.

41 Uo.

42 Pesta közbenjárását megerősíti „Bodrogi”  fn. ügynök 1956. december 1-jei jelentéset TH 0 -11 3 8 6 /1 . 129. o,

43 Vida; L m* 51-100 - o.; Kende Péter-Mink András: Kisgazdák, paraszlpártiak és az 1956-os forradalom. In Pár

tok 1956 . Válogatás 1956-os pártvexetők visszaem lékezéseiből. Szerk- Körösi Zsuzsanna, Tóth Pál Péter; Budapest*

LE
ME

RÜ
LÉ

S 
VA

GY
 M

EG
KA

PA
SZ

KO
DÁ

S?



RA
1NE

R 
M

. J
ÁN

OS

146 H ATVAN AS ÍV E K

ekkor vitte fel Budapestre autón. Mielőtt hazautaztak volna, több községben (Dóba, Devecser, 
Borszörcsök) nagygyűléseket tartottak, ahol jobbára a fiú szerepelt: ismertette a forradalom 
eseményeit, az „ifjúság”  szerepét, s kezdeményezte a helyi kisgazda pártszervezetek megala
kítását. Id. Antall Budapesten csak a forradalom bukása előtti napokban a „közvetítő” , a ki
egyenlítő szerepében tűnt fel a rendkívül éles ellentétek megosztotta pártban. Járt a Parla
mentben Tildy Zoltánnál (fia visszaemlékezése szerint belügyminiszteri tárcát ajánlottak fel 
neki, ami kevéssé valészínű, de előfordulhatott éppen erre utaló megjegyzés), neve szerepelt 
a Varsói Szerződésből való kilépésről tárgyaló delegáció tagjai között44 -  ennek elutazására 
végül ismeretes módon nem került sor. A Tildy vei nem éppen rokonszenvező, még id. Antall 
Budapestre érkezése előtt választott Ideiglenes Intézőbizottság ugyanakkor -  a pártelnökké 
választott Kovács Béla javaslatára -  Antalit választotta meg párt igazgatónak. A kisgazdák 
tényleges gazdasági és pénzügyeivel azonban nem ő, hanem helyettese, Szolnoki István, illet
ve más személyek foglalkoztak.

Valódi kulcsfigurává id. Antall József a november 4-e utáni napokban vált. Kovács Béla, 
az FKgP elnöke s legtekintélyesebb vezetője -  miután az amerikai követség csak egy napra 
fogadta be -  rövid intermezzo után Antallék Egyetem utcai lakásán szállt meg, és december 
elejéig itt tartózkodott. A lakás ekkor a budapesti politikai élet egyik központja volt, sokkal 
inkább, mint korábban bármikor. Itt ülésezett az FKgP vezetősége, innen hozták-vitték a 
különféle kibontakozási tervezeteket, a többpárti jegyzésű dokumentumok pedig mind meg
fordultak itt aláírásra. Kovács Béla két ízben is innen indult tárgyalni Kádár Jánossal, no
vember közepén és végén. Id. Antall Kovács politikai tanácsadójaként tevékenykedett, 
figyelemre méltó bizalomtól Övezve. Vele kapcsolatban fel sem merült a „kollaboráció”  kér
dése -  ami még Tildynél is szóba került, az egyértelműbb esetekről nem is szólva. Elfoga
dottsága a múltból eredt -  az 1949-1953-as epizódot, a (miniszteri, képviselői) nyugdíjat 
ekkoriban nem emlegették. Az adott helyzetben Kovács Bélához fűződő közeli viszonya fel
értékelte őt (id. Antall József már a szabadulása után meglátogatta Kovácsot a Pajor-szana
tóriumban)45. Kitűnő kapcsolatokat ápolt katolikus egyházi körökkel, elsősorban a piaristák
kal (Sík Sándorral, Törnek Vince rendfőnökkel), akiknek bizalmát nyilván táplálta id. Antall 
szalézi rendfőnök Öccse (pontosabban az ő emléke, hiszen Antall János 1948 óta emigráció
ban élt). De még ennél is fontosabbnak tűnik két további tényező. Id. Antall november 4-e 
után is jó viszonyban maradt minden kisgazda irányzattal, Dobi Istvántól Pártay Tivadarig, 
ezt pedig úgy tette, hogy a lehető legóvatosabban maradt a lehető legderűlátóbb. A kisgaz-

1997, 1956-os Intézet (A  továbbiakban Partok 7956+), 9—23, o. Lásd uo. Pártay Tivadar Vörös Vince, Horváth 

János, Futó Dezső visszaemlékezéseit 2 5 -9 6 . o .; Kővágó József: Emlékek, emberek, remények. A Kisgazdapárt 

a forradalombalt. Irodalm i Újság, 1981. november-december 9 -1 3 . o.; PaJasik Mária: Kovács Béla 1908 -1959 . 

Budapest, 2002, Occidental Press-Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány—Századvég.

44 legalábbis a kormány határozatában, lásd Jegyzőkönyv a Kormány Kabinet 1956, nov, 2-án tartott 5. üléséről. 

H istória, 1989. 4 -5 . sz. 49. o. A  szovjet kormányhoz intézett jegyzék szövegéből id. Antall neve kimaradt, he

lyette a szociáldemokrata Zentai Vilmosé szerepelt (lásd A forradalom  hangja. M agyarországi rádióadások 

1956. október 23.-nopem ber 9. Összeállította Varga László. Budapest, 1989, Századvég, 409. o.) -  igaz, a kabi

net határozatában az is benne volt, hogy egy munkáatanácstag is kell a küldöttségbe, akire Tildy tesz javaslatot. 

Lehet, hogy ez Zentai (aki ugyan nem volt munkástanácstag, de Tildy a koalíciós időkből jól ismerhette az ak

kori honvédelmi államtitkárt). -  „Faragó”  fit. ügynök 1957. február 22-i jelentése szerint td. Antall azt mondta 

neki, hogy november 4 -e  után Kádár János felajánlotta neki a belügyi tárcát, de a kormánylistát „az oroszok nem 
hagyták jóvá” . TH 14820/2. 24. o.

45 BM IV oszt. Értékelő és Tájékoztató Csoport jelentése, 1956. június 5. TH 14820/1. 56. o.
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dák november 4-e után nem helyezkedtek intranzigens álláspontra, programtervezetük na
pokon belül de facto elismerte a Kádár-kormányt. Miközben az utóbbi némi huzavona és ál
tatás után 1957. január 6-Í nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy semmiféle formában 
nem tervezi a többpártrendszer visszaállítását, id. Antall még 1957 áprilisában, sót később 
is bízott abban, hogy kisgazda politikusokat „behívnak a parlamentbe” , s részt vehetnek a 
kormányban is.46 Még Kádár Jánosban is reménykedett — nyilván Kovács novemberi benyo
másai alapján: „Bizonyosan igen erős magyar szíve van, ha kommunista is, mert a magyar 
népet szereti, és jót akart. Nem az ő hibája, hogy így történt. Amikor Kádár átvette a hatal
mat, koalíciót akart.” 47

A forradalom után az FKgP vezetése -  túlzás nélkül állítható -  hemzsegett az állambizton
ság ügynökeitől, akiknek egy része már 1956 előtt is alakított hasonló szerepet. Egyesek je 
lentéseiket (is) a hatalommal folytatott kétoldalú kommunikáció egy formájának hitték, s a 
maguk részéről ezeken az utakon küldték kibontakozási javaslataikat — hitük szerint a kor
mánynak, az MSZMP-nek vagy akár Kádár Jánosnak.4® Antall neve ezekben is szerepelt, de 
rendszerint azzal az ingerült felhanggal, ami a jelentésírókhoz képest integer személyiségnek 
„természetszerűleg”  kijár „A Tildy-Oltványi-csoport teljes megegyezése, melyben Antalit, a 
közvetítőt mindkét fél másodrendű szereplőnek tartja, magától értetődően kívánná a párt má
sik részén a Dobi- és Pártay-csoport összefogását”  -  határozta meg id. Antall helyét nagyvo
nalúan az intézőbizottság egyik tagja a Belügyminisztérium belsőreakció-elhárító osztályának 
adott jelentésében.49 „Antall József katolikus kergeségében keveri és zavaija a dolgokat. [...] 
Ő meg van győződve, hogy nagyon ravasz diplomata, valójában elég ostobán csinálja.” 50 A ve
zetéstől kicsit távolabb álló, de azért beavatott ügynök véleménye némiképp differenciáltabb: 
„Nagyon népszerű, mert szolgálatkész és az embereket meg tudja nyerni. [...] A proletárdik
tatúra szempontjából nem megbízható, és mégis megfelelő ellenőrzés mellett nagyon hasznos 
segítséget tud adni.” 51 52 Az adott pillanatban feltehetően legtalálóbb jellemzést egy az előbbi
nél is kissé periferikusabb helyzetben lévő informátor adta róla: „A  kisgazdapártban általá
ban úgy tekintették, mint aki a realitások embere, azaz mindig tudja, hogy mit és meddig le
het tenni és elmenni.” 32

Ifj. Antall József részvétele az 1956-os forradalomban ugyancsak viszonylag jól ismert.53 
Eötvös József gimnáziumbéli kollégája, Soós Júlia révén (de talán más szálakon is) ismerte a

46 „Bodrogi”  fn. ügynök jelentése* 1957, április 6. TH 11386/1, 144* o.

47 „Faragó”  fn* ügynök jelentése id* Antall-lal folytatott beszélgetéséről* 1957* február 22, TH 14820/2. 24. o. -  

„Faragó”  Antalinak húsz éve barátja volt* részt vett a lengyel és zsidó menekültek segélyezésében is.

48 Ezek közül kiemelkedik „Buday”  ín. Ügynök* az FKgP forradalom alatt választolt Ideiglenes Intézőbizottságának 

tagja, aki számos jelentésben és feljegyzésben számolt be a kisgazdák forradalom alatti és utáni működéséről. 

Egyes jelentéseihez listákat mellékelt a „felhasználható” , „koalícióképes'1 politikusokról -  e listák élén általá

ban Dobi István és 6  maga állt (TH 0 -1 4 8 2 W l. 35-54.* 65-74.* 100-116* o, stb.). Hozzá hasonló ,*\fedá3z” * 

„Róka” , „ Faragó”  és mások tevékenysége, lásd uo.

49 „Buday”  fn* Ügynök jelentése* 1957. január 24. uo. 115. o.

50 „Buday”  fn* Ügynök jelentése* 1957. január 7. uo. 113. o.

51 „Róka”  fn+ ügynök javaslata a Kisgazdapárt és egyes politikusai foglalkoztatására [1957* január]* uo* 8 9 -9 8 . o.

52 „Polgár Pál”  fn* ügynök jelentése* 1957. február 4* TH 11386/1. 97. o.

53 Révész Sándor (i. m. 18-21 . o.) elsősorban Antall 1989 után elmondott személyes történeteit tette kritikai elem 

zés tárgyává -  ez felment minket az alól* hogy az itt vázoltakat összevessük Antall különféle emlékezéseivel* 

Debreczeni József (i. m. 2 7 -3 1 . o.) sok tekintetben Révésszel egyezően foglalja össze Antall 1956-os szerepét* 

a visszaemlékezésekkel való szembesítést tapintatosan mellőzve.
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pártellenzék forradalmat megelőzd tevékenységét, barátaival együtt élénk figyelemmel követ
te az eseményeket, az Irodalmi Újságol és mindenekelőtt a Petőfi Kör vitáit. Figyelemre mél
tó, hogy ifj. Antall mennyire világosan meghatározta saját pozícióját ez utóbbiakkal szemben: 
„Nem tartotta elég radikálisnak és célravezetőnek a Petőfi Kör célra vezetését [sic], mégpedig 
abból a megfontolásból, hogy ő  a többpártrendszerű polgári demokrácia talaján állt és áll je 
lenleg is, és a Petőfi Kör vitái ezt a problémát nem vetették fel.”  Sőt Antall már 1956 tava
szán vagy nyarán bizonyos lépéseket is tervezett álláspontja érvényesítése érdekében: „An
tall azt tervezte, hogy vendéglői sörözés közben meghívják társaságukba Tamási Áron írót és 
Bibét, Kovács Béla volt kisgazda politikust. [...] A megbeszélés céljául Antall azt jelölte meg, 
hogy megegyezzenek ezekkel a politikusokkal az ún, kibontakozás formájában” 54. A forrada
lom alatt elsősorban az FKgP vezetésének perifériáján tevékenykedett. Október 23-án részt 
vett a tüntetésben, ott volt a Rádió ostrománál, s ezután ideje java részét vagy a budapesti 
utcákon, vagy különféle lakásokon töltötte, ahol barátaival vitatta az eseményeket. Beválasz
tották ugyan az Eötvös József Gimnázium forradalmi bizottságába, sőt egyes források szerint 
annak elnöke lett, de mindez távollétében történt, mivel Antall alig tartózkodott ez idő tájt az 
iskolában. November 4-ig részvétele négy jelentősebb eseményben dokumentált: október 30-án 
megszervezte az FKgP Semmelweis utcai székházának fegyveres őrségét (ez lényegében nem
zetőregységet jelentett), amely részben volt osztálytársaiból, barátaiból, részben Eötvös-beli 
végzős diákjaiból állott. Másnap a párt által rendelkezésére bocsátott autóval Somló-vidékre 
utazott, hogy felhozza apját, az FKgP egyik vezető posztjának várományosát. A már említett 
Somló környéki falvakban ő tartotta a fontosabb és hosszabb beszédeket. A későbbi vizsgá
latok elég megbízhatatlan adataiból az derül ki, hogy a forradalom eseményeit ismertette, első
sorban saját személyes tapasztalatai alapján.55 56 November 2-án vagy 3-án a legközelebbi 
barátaiból álló, Tar Pál vezette fegyveres csoport tagjaként Antall is megjelent a Magyar Or
szágos Levéltár Bécsikapu téri főépületében, hogy ott „lefoglalja”  a levéltár állományát, s 
megakadályozza a kommunistákra nézve „kompromittáló”  1945 utáni anyagok megsemmi
sítését. Más verzió szerint az október 23-a körüli követelések egyik pontjához kapcsolódva a 
magyar-szovjet külkereskedelmi szerződésekre, a jóvátételre vonatkozó dokumentumokat 
keresték. Vállalkozásuk sikertelen volt, mert efféle anyagokat ekkor még nem Őriztek a levél
tárak. Érdekes, hogy noha Antall 1954-1955-ben a levéltárban dolgozott, s így valamelyes 
ismeretei lehettek az újabb kori állományról is, ezt nem tudta, sőt az egész akció az Ő kezde
ményezésére indult.55 Végül még október utolsó vagy november első napjaiban Antall részt 
vett a piarista gimnázium Mikszáth Kálmán téri épületében egy O'sváth György kezdeménye
zésére tartott értekezleten, amelynek résztvevői a Magyar Keresztény Ifjúsági Szövetség meg
alakításáról vitatkoztak. Az egyik résztvevő négy évvel későbbi ügynöki jelentése szerint a 
tucatnyi jelenlévő részben a cserkészet újjászervezését, részben az ifjúság „keresztényszocia
lista nevelését”  tartotta az új szervezet feladatának. Érdekes módon ugyané forrás szerint An
tall nem értett egyet e szervezet gondolatával, hanem kifejezetten politikai szervezetet akart, 
vagy a kisgazdapárt, vagy egy megalapítandó kisgazda- és parasztpártot tömörítő egységes, pol
gári demokrata párt égisze alatt.57 A kereszténydemokrata ifjúsági szervezet, ha egyáltalán

54 Kiss Gyötgy Sándor kihallgatási jkv., 1960. augusztus 5. TH 0-11386/2 . 457. o. -  Kiss 1945 óta volt Antall gim

náziumi osztálytársa, később egyetemi évfolyamtársa. A forradalom napjaiban szinte végig együtt volt vele.

55 E két mozzanat részletesen szerepel sz Antall József ügyében készült 1957-es állambiztonsági összefoglalókban, 

lásd TH 0 -11 3 8 6 /1 . 3 2 -1 0 .. 4 9 -5 5 . o.

56 Kiss György Sándor kihallgatási jkv,, 1960, augusztus 5. TH 0 -11 3 8 6 /2 . 455. o.

57 „Kátai CyÖrgy”  fn. ügynök jelentése, 1960. augusztus 15. uo. 4 64 -4 6 5 . o.
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létrejött, nem játszott különösebb szerepet a forradalomban (más kérdés, hogy később szere
pelt Antall személyes 1956-os mitológiájában). Mindez inkább Antall politikai gondolkodá
sának Önállósodására, az apától való „leválására”  utal.

November 4-e után mégis leginkább az apa határozta meg a fiú részvételét a további tör
ténésekben. Az ifjú Antall apjához hasonlóan, csak életkorának megfelelő szinten, segítséget, 
asszisztenciát adott azokhoz az eszmecserékhez, amelyek politikai kiutat kerestek a helyzet
ből, diplomáciai közvetítést szorgalmaztak, és az FKgP koalíciós részvételének lehetőségeit 
latolgatták. Kelemen Sándor visszaemlékezése szerint „általában a kis Antall József volt az, 
aki a kisgazdapárt és a Petőfi Párt között hordta-vitte a különböző kibontakozási terveket.” 58 
Azok pedig, amelyeket nem ő hozott és vitt, szinte házhoz jöttek, apjához, a nagy közvetítő
höz és Kovács Bélához. Antall mindenütt ott volt, mindenkit ismert (akit von Haus aus addig 
nem, azt megismerte), mindenbe besegített. Jól ismerte a politikai pártok 1956. decemberi 
közös nyilatkozatának keletkezéstörténetét és az úgynevezett indiai közvetítés részleteit.

Amikor 1957. január elején úgy tűnt, hogy a politikai kibontakozási és diplomáciai közvetí
tési tervek végképp zátonyra futnak, Bibő Istvánban és Göncz Árpádban, az ellenállás motorjai
ban felmerült valamiféle illegális koordináció lehetősége. Bibó vallomása szerint: „Minthogy 
továbbra is abban a feltevésben voltunk, hogy Magyarországon vagy egy világpolitikai megegye
zés, vagy egy belső fejlődés belátható időn belül olyan helyzetet fog létrehozni, melyben a pár
tok szabad működése újból lehetségessé válik, a kérdés úgy vetődött fel, hogy egyrészt van-e 
oka és lehetősége a közbülső időben illegális politikai munkát végezni, másrészt kik az egyes 
pártokban azok a fiatalabbak és a mi elgondolásainkhoz, melyek nagyjából a nyilatkozatban vol
tak lefektetve, közelebb álló emberek, akiket a továbbiakban esetleg szükségessé váló egyetér
tő állásfoglalások számára számításba kell venni.”  E fiatalok közé sorolták — a szociáldemokra
ta Révész András, a kereszténydemokrata Keresztes Sándor; a pártellenzéki kommunista Kar
dos László társaságában — ifj. Antall Józsefet, a kisgazdák képviseletében.5̂  A dologhoz Bibó 
eleve meglehetősen szkeptikusan viszonyult, Antall és Göncz azonban néhány alkalommal ta
lálkozott egymással. Beszélgetéseik nyomán Antall részt vett külföldi újságírók tájékoztatásá
ban, köze volt a letartóztatottak segélyezéséhez, és közreműködött az emigrációval való kapcso
lattartásban. Ez utóbbiban nemcsak az apja révén megismert politikusok segítették, hanem volt 
piarista osztálytársa, Tar Pál is, aki hosszas vívódás után 1957 februárjában döntött az emigráció 
mellett. 0  vitte magával az itthoni ellenállás üzenetét — s egyben alighanem ezzel vonta magára 
a magyar állambiztonság különféle részlegeinek több évtizedes figyelmét,60

Antaliék szerepvállalása a sikertelen forradalomban egy pillanatra felvillantotta azt a 
veszélyes kilátást, hogy az ötvenes évek három rájuk vonatkoztatható ellenségképelemét 
(horthysta, nyugatos ellenálló, kisgazda) egy negyedik, mindegyiknél fontosabb erősíti fel: az 
elknforradalmár képe. Pontosabban: a korábbi védelmi stratégia eredményeit ez az új hely
zet semmissé teheti. Közelebbről szemlélve a kép részleteit, bizonyos okok kezdettől azt sej
tették, hogy helyzet mégsem annyim kritikus. Id. Antall József biztosan nem tartozott .a meg
torlás jellegzetes célcsoportjai (fegyveres felkelők, fegyveres testületek „átálló”  tagjai, volt

58 Pártok 1956. 133. o.

59 Bibó István kihallgatási jkv., 1958. április 24. TH V-150.003 384. o. Lásd még Bibó Ügyészi kihallgatásának 

jegyzőkönyvét, in Ribó István (1 9 1 1 -1 97 9 ). Elelát dokumentumokban. Válogatta és összeállította Huszár Tibor 

Budapest, 1995, 1956-os Intézet, 502. o. A  Bibó-per ítéletében (uo. 507-532. o.) Antall neve nem szerepelt.

60 Göncz Árpád kihallgatás! jkv., 1957. július 26. TH 0-11386/1 . 7 9 -9 3 . o.; Kiss György Sándor kihallgatási jkv., 

1960. augusztus 5, TH 0 -11 3 8 6 /2 . 4 56 -4 5 7 . o .; „Kálid Cyörgy" ín. ügynök jelentése, 1960. augusztus 15. uo. 

464—466. o.
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pártellenzéki értelmiségiek, kormánytagok, önkormányzati funkciókat ellátó bizottságok tag
jai, nagyüzemi és regionális munkástanácsok tagjai és vezetői) közé. Forradalmi részvétele 
kizárólag az egyik, október 30-án hangsúlyosan legitimált, sőt de jure sem 1956 előtt, sem 
azután be nem tiltott koalíciós párthoz köthető. Végig fenntartotta kapcsolatát a koílaboráns 
kisgazdák emblematikus alakjával, Dobi István államfővel. A Kádárral való (persze nem fel
tételek nélküli) együttműködés lehetőségét ki nem záró kisgazdavezetők 1957 tavaszáig a be
rendezkedő hatalom kívánatos partnerei maradtak. (Sőt valamilyen mértékben azután is!) Id. 
Antall közéjük tartozott, és semmilyen okot nem szolgáltatott arra, hogy kizárják a potenciá
lis együttműködők csoportjából. Ami veszélyessé tette, az inkább személyiségének egysége, 
a stílus, ahogyan tette, amit tett -  vagy ahogy valamit nem tett.

Fia helyzete kissé bonyolultabb volt. Alapvetően ő  is az FKgP-ben vagy akörül mozgott (is
kolai forradalmi bizottsági tagsága önmagában nem vont maga után súlyos retorziót). A Sem
melweis utcai pártőrséggel viszont a fegyveres tevékenység, a Gönczcel való találkozásokkal 
az illegális szervezkedés irányába tért le erről a (viszonylag) biztonságos területről. Még ve
szélyesebbnek ígérkezett a külfölddel való kapcsolat -  a „hűtlenség”  bűntette bármivel kom
binálva a legsúlyosabb büntetésekre adhatott okot. Antall szerencséjére a „felmerült adatok” 
-  nem kis mértékben a később letartóztatottak ügyes vallomásainak hála -  bizonytalanok vol
tak. Ráadásul csekély számuak: az országos levéltári fegyveres akció és a keresztény ifjúsá
gi szervezkedés ugyanis csak 1960-ban jutott a rendőrség tudomására.

A forradalomban való részvétel büntetése a berendezkedő Kádár-rendszer első éveiben el
sősorban politikai kérdés, a „büntetőpolitika”  kérdése volt. Az állambizlonság a párt felső ve
zetésében kidolgozott elvek végrehajtója, s csak kisebb mértékben alakítója volt. Ideológiai 
szempontból a „horthysták” , hatalomtechnikai szempontból az „ellenállók”  (a forradalom 
eszméi iránt demonstratív módon hűségesek) első számú ellenségeknek számítottak, üldözé
süket párthatározatok írták elő.61 Ezekből a normaszövegekből meghatározni, ki milyen bün
tetésre számíthat, könnyű -  lenne. A hierarchia alsóbb szintjén a „szervekre”  várt a feladat, 
hogy megszemélyesítsék az irányelvek kliséit, alátámasszák az azokból kirajzolódó „ellenfor
radalom-történetet” . Ám a szerveknek is megvoltak a maguk szempontjai és technikai lehe
tőségei, továbbá szembesülniük kellett egy egyelőre meglehetősen rejlett, nem kanonizált 
normával, a büntetéssel egyidejű konszolidálás törekvésével. A jelen, konkrét esetben Antal- 
lék sorsa attól függött, hogy a horthysta és ellenfarradalmár képletet ellensúlyozzák-e a hata
lom szemében olyan tényezők, amelyek elsőbbséget adnak az Antall család más recepciói
nak. A neutrális, bár bizalmatlanul kezelt kisgazda képe működött 1956 előtt. Kérdés volt 
viszont, hogy érvényben marad-e 1956 után, amikor az FKgP tágja volt előbb Nagy Imre ok
tóber 27-i MDP-kormányának, majd a forradalmi kormánynak, de nem zárkózott el teljesen a 
Kádár-kormánytól sem. A második kérdés, hogy a keresztény középosztályi és kisgazda hát
terű ifj. Antall József -  személyes 1956-os múltjával -  elfogadható-e annak az értelmiségi
nek, aminek 1956 előtt indult.

1D. ANTALL JÓZSEF ÉS BODROGI LÁSZLÓ ŐRNAGY

Id. Antall József 1956-ban még ereje leijében lévő, egészséges ember volt. A körülménye
ket mindenkor gondosan mérlegelte -  a forradalom után mégsem adta fel a reményt, hogy

61 Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézm ényesülése 1956 -1962 . Szert. Huszár Tibcu; Szabó János.

Budapest, 1999, Zrínyi.
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belátható időn belül politikai szerepet játszhat. Mintája valószínűleg a baranyai falujába visz- 
szavonuló Kovács Béla lehetett, aki megfogadta Kádár János még 1956 végén adott tanácsát: 
igyekezett „elszürkülni” , s így kivárni azt a pillanatot, amikor vagy kisgazdaként, vagy „egy
kori kisgazda politikai személyiségként”  hívatja a hatalom abból a célból, hogy a közt szol
gálhassa.

A forradalom egy pillanatra nemcsak saját maga számára villantotta fel ezt a lehetőséget, 
hanem a családi tradíció folytatásának lehetőségét is felkínálta: fia ott volt mellette és mind
azok mellett, akik id, Antall hite szerint Magyarország sorsa jobbításán fáradoztak. 1957 ta
vaszán először ez utóbbi remények múltak el: március 13-án ifj. Antall Józsefet őrizetbe vet
ték. Ót nap múlva ugyan kiszabadult, de április 4-e előtt pár nappal ismét keresték. Ekkor 
elkerülte a letartóztatást,62 de az ettől kezdve jó  darabig ott lebegett a feje felett.

Tapasztalt emberként -  és az ötvenes éveket a félperemhelyzet és a fenyegetettség légkö
rében végigélvén -  id. Antall József nyílván érzékelte, hogy az állambiztonsági szervek nem
csak a fia, hanem iránta is intenzíven „érdeklődnek” . Ahogyan utaltunk rá, 1951 vége óta 
úgynevezett személyi dossziéban gyűjtötték a rá vonatkozó, a bizalmas nyomozás során be
szerzett adatokat. Annak idején valószínűleg eljárást készítettek elő ellene, 1957 elejétől vi
szont a Belügyminisztérium II/5-a alosztálya (a Politikai Nyomozó Főosztály Belső Reakció 
Elhárító Osztály „a”  alosztálya, amely — egyebek mellett — a volt koalíciós pártok politikusa
ival foglalkozott) be akarta szervezni ügynöknek.63 A „célszemély”  természetesen nem tudta, 
hogy a vele kapcsolatos elképzelések megváltoztak. Id. Antall úgy láthatta, a politikai rend
őrség azon a tavaszon intenzívebben kutat a fia körül, akit márciusi őrizetbe vétele alkalmá
ból két dologról faggattak: az Eötvös József Gimnázium forradalmi bizottságáról (ennek alapja 
egyszerű kartársi feljelentés volt), illetve apja 1956. november-decemberi politikai tárgyalá
sairól. Az iíj. Antall elleni intézkedések ez idő tájt nem (vagy nem kizárólag) saját tevékeny
ségének felderítését, s ennek nyomán az ő  szankcionálását célozták, hanem az apa beszer
vezési tervének egy elemét (is) képezték. („Az apjára -  aki Őt nagyon szereti -  komoly hatást 
érhetünk el Őrizetbe vételével. [...] Adataink szerint, ha a fiatal Antall őrizetbe vételét helye
sen politizálva használjuk fel id. Antall felé, segítségünkre lesz a beszervezésben,” 64) Termé
szetesen id. Antall ezt sem tudhatta.

Az apa a fiát fenyegető veszélyre úgy reagált, ahogyan 1956 előtti tapasztalatai diktálták: 
feljegyzésben fordult Dobi Istvánhoz. Dobi 1957. április 5-én kelt, id. Antall Józsefhez írott 
levelének tanúsága szerint (a levelet operatív úton szerezte meg a II/5-a alosztály) Biszku Bé
la belügyminiszternél járt el az ügyben. Biszku pedig helyt adott az Elnöki Tanács elnöke ké
résének, ezért engedték ki iíj. Antalit öt nap után, s ezért törölték azok listájáról, akikkel 
szemben adott esetben preventív intézkedéseket (őrizetbe vételt, internálást) kell foganatosí
tani. Horváth Gyula ezredes Radványi Dezsőnek, a II/5, osztály vezetőjének írott levelében 
(nyilván Biszku utasítása alapján) úgy rendelkezett, hogy „preventív intézkedést nem kell

62 Ifj. Antall József közbiztonsági őrizetbe vételére vonatkozó javaslat, TH 0 -11386/1 . 24., 26- o. Áprilisban a rend

őrség ismét kereste, de mivel igazolványában nemesi előneve {is) vezetéknévként szerepelt (Kjsjenőí Antal József), 

a Letartóztató közeg nem azonosította, és elengedte -  ezt követően néhány napig bujkált. Kiss György Sándor ki

hallgatás) jkv„ 1960, augusztus 5. TH 0 -11 3 8 6 /2 . 456- o-

63 Ennek első jele  egy ügynöki jelentésre írt tartótíszli megjegyzés, amely szerint id. Antall-Ja! „alosztályunk be

szervezés céljából foglalkozik”  („Polgár”  fn. ügynök jelentése, 1957. február 4. TH 0 -11 3 8 6 /1 . 33. o.). A  je len 

tést Bodrogi László őrnagy vette, az írásos jelentést helyette Kállai Lili százados -  a későbbi, iíj, Antall elleni 

nyomozás irányítója -  irta alá.

64 Összefoglaló jelentés ifj. Antall József ügyében, 1957. november 21. TH 0 -11 3 8 6 /1 . 40. o.
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vele [ifj. Antall-lal] szemben a jövébe[n hozni], ha újabb okot nem ad rá” .65 Ez a formula a 
későbbiek során meglepően életképesnek bizonyult, ám erről id. Antall ugyancsak nem tud
hatott. Fia ügyének különböző szakaszaiban (ezekről később sző lesz) újra és újra felhasznál
ta a koalíciós időkből származó kapcsolatait. 1959-ben Kállai Gyula és Szakasits Árpád, 
1962-ben ismét Szakasits Árpád közbenjárását kérte azért, hogy iíj. Antall József a középis
kolai tanári pályán maradhasson, illetve -  a második esetben -  hogy oda visszakerülhessen. 
Kállai fogadta is, és megvizsgálta az ügyet, holott annyit id. Antall folyamodványából is kive
hetett, hogy az állambiztonság nem akarja, hogy fia a Toldy Ferenc Gimnáziumban tanítson. 
Segíteni azonban nem segített.66 Ez az intervenció legfeljebb közvetett eredménnyel járt: ifj. 
Antalit eltávolították a tanári pályáról, de értelmiségi maradt. Szakasits közbenjárása 1962- 
ben azonban sikeres volt, mert visszakapta a lehetőséget, hogy tanítson. Szakasits, aki abban 
az időben az Újságíró-szövetség elnöke volt, ezúttal nem is a KB kulturális ügyekért felelős 
titkárának írt, hanem „csak”  IIku Pál művelődésügyi miniszternek, s csupán annyit: ezzel az 
emberrel „nem bántunk valami jól” ,67

Id. Antalit eközben 1957 nyarától kezdve többször beidézték a Politikai Nyomozó Főosz
tály II/8. (Vizsgálati) Osztálya Gyorskocsi utcai épületébe, ahol tanúként kihallgatták többek 
között Tildy Zoltán, Bibó István és Péntek István ügyében. Kihallgatója első alkalommal, 
1957 júliusában Bodrogi László rendőrnyomozó százados volt.

Bodrogi László a rendelkezésre álló iratok szerint 1956 legvégétől a Belügyminisztérium 
II/S. osztályán teljesített szolgálatot. Az FKgP-vel, politikusainak ügyeivel foglalkozott, s való
színűleg igen jártasnak számított ezen a területen (akárcsak főnöke, a II/5-a alosztály vezetője, 
Agócs István százados, majd őrnagy68), különben aligha vezényelték volna 1957 áprilisában 
Rajnai Sándor különleges csoportjába, amely a legfontosabb 1956-os ügyeket vizsgálta. Bod
rogi másokkal együtt részt vett többek között Tildy Zoltán és Bibó István kihallgatásában.69 
A keze nyomát viselő dokumentumokból úgy tűnik, Bodrogi bizonyos önállósággal, politikai 
kezdeményező hajlammal végezte a munkáját. Még 1957 januárjában, amikor az FKgP Ide
iglenes Intézőbizottságának egyik tagja, aki „Buday”  fedőnéven ügynökként is dolgozott, je 
lentésében találkozót kezdeményezett Kádár Jánossal, Bodrogi az iratra rávezette személyes 
véleményét, mely szerint „helyes lenne »Buday«-val Kádár elvtárs részéről egy beszélgetés, 
tárgyalás lefolytatása” 70. „Buday”  jelentése az FKgP vezetőinek afféle személyi kataszterét 
tartalmazta, magát a kezdeményezést csak Bodrogi megjegyzése Örökítette meg, tehát szóban 
történt. Ugyancsak szóban fejtette ki az ügynök, hogy mi a célja: tizenöt-húsz „karrierista és 
levitézlett”  kisgazda politikus kizárása nyomán „a szocializmus talaján álló FK[g]P-t szeret
nének” , nyilván koalíciós partnerül az MSZMP-nek. A jelentés egy nappal a Kádár-kormány 
többpártrendszert kizáró nyilatkozatának megjelenése után kelt, valószínűleg arra válaszul.

65 Id. Antall beadványa, Dobi levelének másolata és Horváth feljegyzése Radványínak, TH 0-11386/1 . 153-156. o.

66 MÓL M-KS 288. f. 49. cs. Kállai Gyula KB-titkári iratai, 2. 5. e. -  Köszönöm dt Tóth Béláaak, a MÓL főigaz

gatóéhelyettesének, hogy felhívta figyelmeméi erre a forrásra.

67 MÓL XIX-I-4-ZS Művelődésügyi Minisztérium Ilkti Pál miniszterhelyettest (miniszteri) iratai, 20. d. 1254/1962. 

sz., uo. XIX-I-4-s Művelődésügyi Minisztérium Miniszteri Titkárság iratai, „A ”  1679/1962. sz.

68 Az FKgP objeklumdossziéja 1956-ban megsemmisült, s csak egy részét sikerült rekonstruálni. Az id. Antall sze

mélyi dossziéjából megmaradt kél 1956 előtti irat egyikét, egy 1955-ből származó összefoglaló jelentést Agócs 

írta alá.

69 Lásd A fo g o ly  B ibó hínárt vallom ásai az 1956-os forradalom ról. Összeállította és a bevezetést írta Kened! János. 

Budapest, 1996, 1956-os Intézet, 11-35 . o.

70 „Buday”  fn. ügynök jelentése, 1957. január 7, TH 0 -14 8 2 0 /1 . 114/v. o.
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Bodrogi főnökei, vele ellentétben, tisztában voltak a kormánynyilatkozat következményeivel. 
El is utasították „Buday”  -  és Bodrogi -  kezdeményezését, mondván, az ,/okozza az FK[g]P 
szervezését, és nem a szétbomlását segíti elő” 71 72.

Fél évvel később tehát Bodrogi hallgatta ki id. Antalit Tildy Zoltán ügyében. A kihallga
tás, írta bő egy évvel később a százados, „6-7 óráig tartott. Dr. Antall József a kihallgatás 
során magas kora ellenére igen élénk, gyors észjárásó, s igen jól tájékozott emberként visel- 
kedett. A kihallgatás alkalmával a feltett kérdésekre részletes válaszokat adott, és igen rész
letesen beszélt az FK[g]P felszabadulás utáni tevékenységéről. [...] A kihallgatás alkalmával 
több esetben ajánlatot tett arra, hogy ő egy választás vagy más hasonló alkalommal szívesen 
megjelölné nekem azokat a személyeket, akiket ő az FK[g]P-ban rendes » magyar* emberek
nek tart. [...] Én az ajánlatát nem utasítottam el, s ígéretet tettem arra, hogy úgy ajánlatát, 
mint esetleges segítését [sic], ha igénybe vesszük, teljes diszkrécióval fogom kezelni,” 73

Bár ez az idézet egy 1958. szeptemberi feljegyzésből való, Bodrogi természetesen azon 
nyomban, 1957 nyarán főnökei tudtára adta id. Antall szokatlan ajánlatát, és ezúttal azok sem 
zárkóztak el a százados jóval óvatosabb felvetésétől. 1957 decemberében összefoglaló jelen
tés készült id. Antaliról, akinek beszervezését — nyilván nem függetlenül a fiával kapcsolatos 
1957, áprilisi, sikeres „akciójától”  — addig láthatólag, jegelték” . Agócs százados, miután ter
jengősen előadta id, Antall előéletét, 1956-os szerepét, kifejtette: „Dr Antall József részéről 
az utóbbi időkben komoly közeledés mutatkozik a Hazafias Népfront felé. Látszatra mindent 
elkövet, hogy valamilyen társadalmi állást kapjon. Szeretne a Hazafias Népfrontba bekerül
ni, és ott szerepet vállalni. Ebbeni véleményét Tildy Zoltán és társai bűnügyében történt 
tanúként! kihallgatásakor ki hallgatójának fel is vetette.”  Agócs ezek után a következő jellem
zést adta Antaliról: „Antall József régi burzsoá politikus, igen képzett, magas általános mű
veltségű, olvasott ember Magas kora ellenére igen élénk, gyors észjárású. Megjelenése tipikus 
polgári, életmódja is az. Mint régi politikus magára szedte az összes ezzel járó jellemvonáso
kat, Környezetéhez igen ravasz, kétkulacsos. Mindig szem előtt tartja saját érvényesülését, 
karrierista jellemű. Igen vallásos, szinte bigott katolikus, [A] Politikai helyzetet mindig tar
tózkodóan értékeli, baráti körben azonban nyíltan tesz kijelentéseket. Beszélgetések során 
igyekszik mindenkit kitapogatni, és állásfoglalásában arra törekszik, hogy az illetők nézeté
től ne legyen távol, ezzel is biztosítani akarja baráti kapcsolatait. Széles ismeretsége van. Je
lenleg is kapcsolatot tart fenn valamennyi volt jobboldali és baloldali beállítottságú képvise
lővel. Látszatra centrista állásfoglalásé.”  Agócs ezután úgy látta, a beszervezés „fokozatosan, 
de terhelő adatok alapján”  lehetséges, s engedélyt kért, hogy „erre való lek intettel”  foglal
kozzon id. Antall Józseffel,73

A politikai rendőrség embereinek „semmi sem egészen az, aminek látszik” . Amit leírnak, 
abból semmi sem állja meg egészen a helyét. Agócs például valószínűleg sohasem találkozott 
azzal, akiről összefoglalót írt, bár úgy hihette, nála többet senki sem tud id. Antaliról. A jel
lemzés Bodrogi tájékoztatója alapján készült. Annyi azonban nyilvánvaló, és valósággal átüt 
a titkosrendőri tolvajnyelven, hogy Bodrogit s nyomán Agócsot is lenyűgözte az öregemben 
A kádernek imponált az úriember, a polgár, a kihallgatónak a nehezen megfogható ellenfél, az 
operatív tisztnek a reménybeli kvalifikált hálózati személy.

1958, szeptember elején valami (vagy valaki) arra késztette Bodrogit (ekkor már őrnagy), 
hogy javaslat formájában utaljon vissza az 1957. júliusi kihallgatásra. Ebből kiderült, hogy a

71 Uo.
72 Javaslat, 1958. szeptemberi TH 0-14S2ÍV2, 162. o.
73 Összefoglaló jelentés <tr. Antall Józsefről, 1957- december 16. uo. 143. o>
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beszervezés még mindig nem történt meg. Pedig amúgy az állam biztonság étvágya kimeríthe
tetlen volt, a látókörükbe került emberekről, kivált az Ötvenes évtized végén, többnyire két 
dolog jutott eszükbe: letartóztatni vagy beszervezni. Bodrogi mindenesetre ekkor látta elérke
zettnek az időt, hogy javaslatot tegyen arra, hallgassák meg id. Antall 1957 júliusában beígért 
személyi javaslatait. Az őrnagy semmit sem írt a beszervezésről. Agócs sem, aki csak feltét
len támogatását jegyezte kézzel az iratra. Felettesük nem győzte támogatásáról biztosítani a 
Bodrogi-Anlall-beszélgetés ötletét, hozzátéve -  mintha addig mi sem történt volna —, hogy 
„később döntünk beszervezésének lehetőségéről fokozatos alapon” . Bodrogi átküldte javasla
tát Hollós Ervinnek, a Belügyminisztérium 11/5. osztályvezetőjének is: „Javasolnám, és he
lyesnek tartanám, ha Te is részt vennél egy-két ilyen beszélgetésen.” 74 Hollós azonban csak 
a kézjegyével látta el Bodrogi javaslatát.

1958. november 7-én id. Antalit újra kihallgatásra idézték be a Gyorskocsi utcába. Bod
rogi őrnagy, felhasználva az alkalmat, ekkor lefolytatta a beszélgetést vele. Az erről készült öl 
és fél oldalas, sűrűn gépelt feljegyzésből világossá válik, mi juttatta az állambiztonságiak 
eszébe Bodrogi László korábbi jelzését a Nagy Imre-per után: a novemberre kitűzött ország- 
gyűlési választások, amelyeket Kádár János a konszolidáció újabb lépésének szánt, A válasz
tások egyik politikai üzenete pedig a súlyosan beteg Kovács Béla képviselővé való jelölése 
volt. Antall javaslata 1957 nyarán, amikor a megtorló gépezet teljes fordulatszámon működött, 
nem volt aktuális. Egy bŐ évvel később, amikor a nagy pereket lezárták, már igen. Kovács vo
nakodva egyezett bele a jelölésébe, azt pedig az állambiztonság tudta, mennyire bizalmas vi
szonyban áll id. Antallal. 0  tudhatott Kovács szándékairól, s ha valaki, ő rendelkezett némi 
befolyással Kovácsra.

De mit akart Antall? Bodrogi és Agócs, minden tiszteletük ellenére (amelybe jócskán be
lekeveredett az ideológiai okokból kötelező és a kisebbrendűségi érzés miatt természetes gyű
lölet) készek voltak a válasszal: id. Antall politikusi hiúságának szüksége van rá, hogy szür
ke eminenciás legyen, tanácsot adhasson, még ha titokban és azoknak is, akikkel szemben 
áll, illetve egyszerűen fél, s főleg félti a fiát, akinek „ügyei”  nem szűnnek, ezért „jó  ponto
kat”  akar szerezni.

Nem állítjuk, hogy ezek a meglátások minden alapot nélkülöztek. Bodrogi Lászlónak az 
1958. november 7-i beszélgetésről készített feljegyzése alapján azonban kissé más eredmény
re juthatunk. Id. Antall mindenekelőtt tájékozódni kívánt. A beszélgetés egy része Kovács Bé
láról folyt, akinek jelöltségét ekkor már nyilvánosságra hozták. Antall azt kívánta megtudni, 
vajon valóban komolyak-e a vele való szándékok: hogy Kovács neve kell-e csupán, s a súlyos 
beteg kisgazda politikust hagyják meghalni, vagy olyan helyzetbe kerülhet, hogy valóban el 
tud intézni néhány dolgot? (Antall a saját nyugdíját említette példaként, de nyilván többre 
gondolt.) Vajon Kovács jelölése tényleg nyitány, egy koalíció irányába való óvatos elmozdulás 
jele -  még ha az álkoalíció is csupán? „Antall ezen megjegyzéseire én válaszoltam, hogy Bé
la [sic] szereplése ténylegesen helyes, mert ő alapvető kérdésekben a népi demokratikus rend 
alapján áll, és fog segíteni a szocializmus építésében. Antall erre megjegyezte, hogy ez az 
alapvető kérdés, és mi — mármint ők — Bélával értenek egyet, [sic]” 75

Ez a feljegyzés elején szereplő, kínosan zavaros mondat némileg rávilágít arra a furcsa po
litikai és kommunikációs helyzetre, amelyben Bodrogi őrnagy találta magát, s amelyet -  ta
lán akarva, talán akaratlanul — feljegyzése is érzékeltetett. A „m i" és az „ők" valóban kissé

74 Javaslat, 1958. szeptember 4* TH 0-14820/2* 163* o*

75 Jelentés Jegy] Antall Józseffel folytatott beszélgetésről, 1958* november 10. T H -14820/2* 176-181. o. A  továb

bi idézetek innen.
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összekeveredett. Az őrnagy és a nyugdíjas miniszter beszélgetése nagyobb részében Vidor 
Miklós Idegenek című könyvéről diskurált, amely a lengyel menekültek háború alatti menté
séről szólt. „A könyvvel kapcsolatban megjegyeztem, hogy a könyv hangja nem elég bátor, ko
rántsem használja ki azt a gazdag lehetőséget, amelyet a kor társadalomrajz és korrajza [sic] 
biztosít, nem tudja megrajzolni azt a társadalmi feszültséget sem, amely ebben az időben a 
magyar politikai életet jellemezte”  — ezt Bodrogi őrnagy mondta. Antall egyetértett, s megje
gyezte: „milyen érdekes emberek vagyunk mi, hogy minden Új könyvet ismerünk, és érdek
lődünk barátaink iránt.”  Ezután részletesen elmesélte a háború alatti Belügyminisztérium, il
letve saját embermentő tevékenységét, azt, hogy milyen kitüntetéseket kapott ezért, és kitért 
más akkori ellenzéki politikusokkal való kapcsolatára is (Kéthly Annát, Bajcsy-Zsilinszkyt és 
Szakasitsot említve). Az őrnagy emlékiratai megírására bíztatta a vonakodó Antalit (hozzáté
ve, hogy az esetleges publikáció „felsőbb szervek állásfoglalásától függ” ); nem akarta elfo
gadni a legeződést, amit azonban Antall „elvárt” . De „amikor észrevette, hogy bizalmasabb 
adatokat vagy eseményeket kell elmondania, megállt, és különböző kitérőket keresett [...]. 
Tekintve, hogy a beszélgetés elég feszélyezetlen [sic] volt, így megjegyeztem neki egy eset
ben, hogy ez az igazi Antall-magatartás, erre 5 nagyot nevetett, és megjegyezte, úgy látom, na
gyon jól ismersz engem...” .

A beszervező kötelező bizalmaskodása, egyszerű szakmai rutin — gondolhatnánk, ha két 
mozzanat nem árulkodna másról. Bodrogi László most nem egy évvel, hanem csupán három 
nappal a beszélgetés után vetette papírra feljegyzését, mégis furcsa „amnéziában”  szenve
dett. Antall említett neki néhány nevet, akik „demokraták és hazafiak” , akik „Bélával együtt 
és a Béla mellett készek az együttműködésre [...], akik nevére azonban visszaemlékezni nem 
tudok” . Ez volt az egész beszélgetés egyik indoka, központi témája! Ugyancsak elhangzott an
nak a tisztnek a neve, aki 1939-ben a lengyel hírszerzést vezette, s Magyarországra menekült, 
„azonban ezt megjegyezni nem tudtam” . Ez utóbbi az idegen hangzás miatt esetleg hihető is. 
Az már aligha, hogy a kisgazdák Gyorskocsi utcai referense elfelejtette néhány olyan politikus 
nevét, akiknek a dossziéja esetleg abban az íróasztalban lapult, amelyen a jelentés készült. 
Bodrogi a jelentést záró javaslatában tulajdonképpen meg is világította feledékenységének 
okát. „Véleményem szerint — írta — Antall József beszervezése nem lehetséges” , ugyanakkor 
„mivel alapvető politikai megnyilvánulásai demokratikusak, [...] fel lehetne használni” . 
Bomlaszthatná az FKgP jobboldali elemeinek egységét, s szerepelhetne a népfrontban, a 
Magyar-Lengyel Társaságban vagy másutt. Bodrogi javasolta id. Antall nyugdíjának feleme
lését, s a beszélgetések folytatását. Felettesei lényegében egyetértettek a javaslatával.

Id. Antall József túlesett már egy-két kihallgatáson. Úgy érezhette: 1958 késő őszén a ká
dári hatalom Nagy Imre és Tildy Zoltán pere után Kovács Béla képviselői jelölésével — és 
Bodrogi őrnagy „képében”  személyesen is — dialógust kínál. Ha nem is azon az alapon, aho
gyan ő akár még 1957 nyarán elképzelte, de valahogy mégis. Hosszú története a lengyel me
nekültekről és az ellenállási mozgalomról pedig nem volt más, mint a lehetséges partner „be 
mutatása” . Ebben íd. Antall József nem egyszerűen egykori koalíciós, kisgazda politikus. 
Életútjának szerves része az 1944. március 19-e előtt viselt magas közhivatal, Keresztes- 
Fischer Ferenc belügyminiszter barátsága, az ellenállás — az Anders-hadsereg felállításában 
való részességtől a zsidómentésig —, tágabb értelemben pedig minden, a piarista gimnázium
tól és a katolikus hittől a kisgazda pártigazgatóságig, az 1953-ig tartó képviselőségig, és ré
sze még az 1956-os FKgP és Kovács Béla is.

A dialógus id. Antall szándékai szerint többek között arra szolgált volna, hogy a másik ol
dal „elfogadja”  Őt és a hozzá hasonlókat. Ezért azután a maga módján, bizonyos határok kö
zött további gesztusokra is késznek mutatkozott. 1960 őszén fontolóra vette például, hogy cik-
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két írjon a Magyar Nemzetbe az ENSZ közgyűléséről -  erre Ortutay Gyula kérte. Az ügyből 
családi konfliktus támadt, végül a fia, aki ellenezte a megjelenést, de elfogadta azt, hogy nem 
tanácsos a felkérést elutasítani, olyan szöveget készített, amelyről előre látható volt, hogy túl
ságosan semmitmondó. Nem is közölték.76 Id. Antall-lal kapcsolatot tartott a lengyel, sőt a 
szovjet nagykövetség is.77 Nem vállalt szerepet a Hazafias Népfrontban -  mert erre nem kér
ték, s maga nem ajánlkozott - ,  de kedvezően értékelte az ötvenes-hatvanas évek fordulójának 
változásait.78 Mindez az idő múlásával mind kevésbé izgatta. Nem úgy immár emlékké vált 
egyes életútmozzanatainak felidézése. Az ellenállás, a menekültügy mintegy gyújtófrontba sű
rítette az úgy-ahogy megkapaszkodott, de ,/élűiről” , nyíltan végül sohasem elfogadott élet 
problémáit. 1968-ban a Magyarország című hetilap végre megszólaltatta id. Antall Józsefet, 
a tervezett cikksorozat első része meg is jelent, de a továbbiakat az állambiztonság pániksze
rűen leállította.79

Dobit, Kállait, vagyis a Kádár-rend szer politikai elitjét, illetve Bodrogi László őrnagyot 
id. Antall egyaránt a hatalommal folytatott vagy folytatandó sajátos kommunikációja sze
replőinek tekintette. Valószínű, hogy egységesebbnek és kiszámíthatóbbnak tűntek számá
ra, mint 1956 előtti elődeik, legfeljebb abban különböztek a szemében, hogy az előbbiek 
„láthatóbbak”  voltak. Politikus „ismerőseivel”  hol sikeresen operált a fia ügyében {1957, 
1962), hol nem (1959). Bodrogi őrnaggyal el lehetett beszélgetni, de az állam biztonság sem 
tudta elérni, hogy nyugdíjügye elintéződjön. Pedig ez, ahogyan egy összefoglaló megjegyez
te, „alapot adott volna a vele való további foglalkozásra” . Vagyis Bodrogi javaslatait pa
rancsnokai is fontolóra vették. Erre azonban fentebb kedvezőtlenül reagáltak, így alant 
csak a rezignált következtetést vonhatták le: „azonban, mivel problémáit megoldani nem 
tudtuk, nem volt erkölcsi alapunk a tárgyalások tovább folytatására.” 80 Mondhatni, ez is a 
rendszer változási hajlamának egyik jelképerejfí mozzanata: az állambiztonság „erkölcsi” 
alapokra hivatkozik. Ettől függetlenül 1965-ig viszonylag intenzíven gyűjtötték az adatokat 
id. Antaliról, majd még csaknem egy évtizeden át -  haláláig -  vezették úgynevezett „Figye
lő-dossziéját” .

IFJ. ANTALL JÓZSEF ÉS A TOLDY -  AZ „ANTALL-LGY”

[íj. Antall József 1956 utáni „ügyének”  látszatra nem volt ennyire nyilvánvaló politikai vagy an
nak értelmezhető tétje -  „csupán”  annyira, amennyire minden hasonló ügy a politika értelme
zési keretében jelent meg az érdekeltek és a kívülről figyelők számára egyaránt. Az állambiz
tonság figyelme az apa fiának szólt, az Egyetem utcai lakásban folyó tárgyalások, a kisgazda 
pártszervezés bennfentes tanújának, ezen kívül csak a forradalomban való fegyveres részvétel
ről szóló bizonytalan hírek álltak rendelkezésre. Az erről szóló első adatok (ügynöki jelentések) 
alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság politikai nyomozó osztálya 1956-1957 fordulóján

i
76 „Egri Gyula”  fn, ügynök jelentése, 1960* szeptember 22., október 4. TH 0 -14 8 2 0 /2 , 544—547* o*; T H -11386/3* 

6 4 -6 5 , o*

77 „Egri Gyula”  fn. ügynök jelen lése, 1959. január 15. TH 0-11386/1* 399—40 L  o*

78 Összefoglaló jelentés az FK[g]P vonalán folyó elhárító munkáról a tömegkapcsolatok szempontjából, 1959* no

vember ló* TH 0 ’ 14820/1* 232., 237* o,; Egyes FK[g]P politikusok a Hazafias Népfrontról, [1960] no, 255. o,

79 TH 0-14820/2* 103-113., 116^117, o,

80 Összefoglaló jelentés az FK[g]P vonatán folyó elhárító munkáról a löroegkapcsolalok szempontjából, 1959. no

vember 16. TH 0-14820/1* 237* o*
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vette tervbe beszervezését, vagyis „ügye”  az apa esetéhez hasonlóan indult.81 Miután február
ban egyik Eötvös József gimnáziumi kolléganője tanúvallomásában beszélt Antall fegyveres cso
portjáról (a kisgazda székház őrségéről volt szó, ezt azonban a vallomás nem tartalmazta, mert 
kizárólag szóbeszéden alapult), Antalit 1957. március 12-én közbiztonsági (preventív) Őrizetbe 
vették.82 Az őrizetbe vételi javaslatokban már szó esett arról is, hogy Antall magatartása „igen 
nagy befolyással van”  a diákságra, s hogy annak „jobboldali elemei”  erősen rokonszenveznek 
vele, A hatalom tartott a rebellis diákságtól, népszerű tanáraik 1957. március 15-e közeledté
vel „biztonsági kockázatot”  jelentettek. Sem a házkutatás, sem Antall kihallgatásai nem jártak 
(állambiztonsági szempontból) érdemleges eredménnyel, így jegyzőkönyv felvétele nélkül en
gedték szabadon március 18-án. 1957. április 1-jei hatállyal a Fővárosi Tanács „szolgálati ér
dekből”  áthelyezte az Eötvösből az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnáziumba. Antall áthelyezésé
nek politikai indoka teljesen nyilvánvaló volt, ugyanakkor az iratokban ennek semmi nyoma 
nincsen.83 A rá vonatkozó adatokat, (egyelőre) alkalmi ügynöki jelentéseket tovább gyűjtötték, 
de még mindig főképpen az apával kapcsolatos tervek egyik elemeként.

Ahogyan már említettük, Antalit elsősorban azért engedték szabadon, mert apja közben
járt érdekében Dobi Istvánnál. Egyelőre megmenekült a hosszabb vizsgálattól, a biztos állás- 
vesztéstől, az intemálótáborban való (valószínű) beszervezési kísérlettől. Miközben a Biszku 
inspirálta mondatot (ha nem ad rá okot, ne bántsák) úgy is lehetett volna értelmezni, hogy 
hagyják őt békén, az áílambiztonság „nem adta fel” . Presztízsét természetesen sértette, hogy 
egy prominens családból származó „ellenforradalmán”  a politika kivett a kezéből, az pedig 
különösen sértő volt, hogy egy másik „célszemély”  sikerrel járta ezt ki az Elnöki Tanács fel
ső káderkörökben (s az állambiztonsági tisztek kétségkívül annak tartották magukat) hagyo
mányosan komolytalannak tartott elnökénél. Ifj. Antalira vonatkozóan pedig mind több és 
több új adat „merült fel” .

A Toldy Ferenc Gimnáziumban Antall igen gyorsan vezető személyiséggé vált. A jelentős 
részben még 1945, illetve 1948 előtti tanári karban fiatal kora ellenére orientációs ponttá 
vált, amiben szuggesztív és magabiztos egyéniségén, műveltségén, szorgalmán kívül apja hí
re és saját 1956-os forradalmi szerepvállalása is szerepet játszott. Ez utóbbira vonatkozólag 
az elsődleges forrás maga Antall volt, aki hosszas beszélgetésekben számolt be októberi tény
kedéséről. Mindazok a tanárok, akik akár 1945 előtti, akár 1945-ös, akár 1956-os alapon 
szemben álltak a rendszenei, Antall körül gyülekeztek. Ami a diákságot illett, Antall ismerős 
társadalmi terepre került. A Toldy a budai keresztény középosztály és kispolgárság elit fiú- 
gimnáziuma volt, s jellege a negyvenes évek végétől jószerével nem változott. Az odahelye
zett kommunista tanárok és vezetők (igazgató, igazgatóhelyettes) idegen testként próbálták 
csökkenteni a hagyomány alakította szellemiség befolyását, csekély síkénél. Az iskola han
gulatát az 1956 melletti kiállás határozta meg, amelyben a politikai tudatosság keveredett a 
diákromantikával. Hogy egy-egy eset ellenállás vagy diákcsíny, s ki ellen irányul, a politikai 
rendszer vagy egyes (népszerűtlen, sőt utált) tanárok, az iskola nyűge ellen, azt gyakran a 
résztvevők sem választották külön. Antall a jelek szerint kitűnően „érezte”  ezt a közeget is, a 
diákok zöme, mindenekelőtt osztálya rokonszenvvel fogadta, s a fiatal forradalmárt látta ben-

81 „Polgár”  ín. ügynök jelentése, 195Ó. december 13. TH 0 -11 3 8 6 /1 . 130. o. A tartói megjegyzésben szerepel, 

hogy „ifj. Antall tanulmányozását folytatjuk, beszervezés céljából.”  A jelentést Kállai Lili rendőr százados, a 

BRFK Politikai Nyomozó Osztálya beosztottja Itta alá.

82 22. BM II/3-a aloszt. Javaslat ifj. Antall József preventív Őrizetbe vételére, uo. 22. o.; Javaslat közbiztonsági Őri

zetbe vételre, d. n. uo. 24. o.; Bárányos Istvánná tanúkihallgatási jkv., 1957. február 27. uo. 65. o.
83 BFL XXIII. 113, 151.631/957. sz.
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ne. Antall magyar és világtörténelemről adott tárgyszerű és pontos magyarázatait is így hall
gatták. A jelenig tartó világpolitikai következményekre történő utalások, a Szovjetunióra vo
natkozó egy-egy gunyoros „kiszólás”  többletjelentést kapott attól, hogy „a Tóni”  (Antall gúny
neve) mondta. Röviddel megérkezése után megszervezte a történelem szakköri, amelyre az 
egész iskolából mintegy százhúszan iratkoztak fel (egy-egy osztály létszáma negyven fő felett 
volt). A szakkör nagyrészt a XX. század történetével foglalkozott.

1957. november végén készült Antall ügyében az első összefoglaló, egyben letartóztatási 
javaslat. A Belügyminisztérium II/5-a alosztályán a már emlegetett Agócs István százados ve
zetésével ekkorra „fésülték össze”  a szálakat.84 1957 nyarán a Veszprém megyei rendőrkapi
tányság politikai nyomozó osztálya kivizsgálta az 1956. októberi Somló-vídéki utazás során 
történteket. Meghallgattak csaknem tucatnyi tanút Devecser, Dóba és Borszörcsök községek
ből (többnyire tanácstagokat, helyi pártvezetőket és aktivistákat), akik egybehangzóan szá
moltak be ifj. Antall József beszédeiről. Az ügyben érintetteket (a két Antalit) Veszprémben 
nem hallgatták meg, csak a jegyzőkönyveket küldték fel Budapestre. 1957 novemberére ren
delkezésre álltak Bibó István és Göncz Árpád vallomásai az ellenállás és az indiai közvetítés 
kisgazda vonalairól is, amelyekben fel-felbukkant ifj. Antall neve. A különféle ügynöki jelen
tésekből kirajzolódott Antall kapcsolatrendszere, benne néhány olyan személlyel, akik a kö
vetkező években tartósan az állambiztonság figyelmét „élvezték” . Ilyen volt Antall egykori 
osztálytársa, az 1957 elején emigrált Tar Pál, akiben ekkor az Antallok emigrációs megbízott
ját (később a hírszerzőt) látták az állambiztonságiak. Ebben a javaslatban a Tbldy Ferenc 
Gimnázium, Antall tanári működése viszonylag kisebb súllyal szerepelt. Ez annál érdeke
sebb, mert 1957. október 23-án a Toldyban országos viszonylatban példátlan tüntetés zajlott 
le az egyik szünetben (a tanulók a folyosókon néma vigyázállásban töltötték a tízpercet, elné
mult az iskolarádió is, mert valaki elvágta a hangszóróhoz vezető kábelt). A sebtében megej
tett nyomozás Antall osztályához vezetett,85 86 A Belügyminisztérium II/5-a alosztálya célke
resztjében azonban a fiatal politikus állt -  részint önmagában, részint a már említett sajátos 
kombináció részeként: letartóztatásával akartak nyomást gyakorolni apjára, hogy így beszer
vezzék,

A Belügyminisztérium II/8. Vizsgálati Osztálya 1957. december 12-én rövid úton elutasí
totta a letartóztatásra vonatkozó javaslatot. Szalma József őrnagy osztályvezető és beosztottai 
ezt azzal indokolták, hogy ennyi adat alapján a büntetőeljárás megindítása még nem lehetsé
ges. Az 1956 utáni hasonló eljárások valamelyes ismerete alapján megkockáztatható, hogy 
Szalmáék (és kollégáik az országban) ennyi „cselekvőséggel”  azért általában legalább a vizs
gálatot megkezdték, s a letartóztatástól sem ódzkodtak. Antalit feltehetően ekkor is az apja, 
illetve a Dobi közbenjárására született formula mentette meg. A vizsgálatiak egyébként már 
ekkor azt javasolták, hogy a további adatgyűjtő munka Antall tanári tevékenységére össz
pontosuljon.85

1958 februárjában a Belügyminisztérium II/5. osztálya kerülő úton ismét próbálkozott, 
ezúttal a Budapesti Rendőr-főkapitányság politikai nyomozóinak adataira építve -  ők fog
lalkoztak a gimnáziumok tanáraival és diákjaival. A Belügyminisztérium Tájékoztató és 
Sajtóosztályának a belügyminiszter számára készített 1958. február 15-i napi jelentésébe 
bekerült egy passzus arról, hogy a budapesti nyomozók véleménye szerint Antalit el keíle-

84 A letartóztatási javaslat két változatban is elkészült, az első november 21-én, a második (valószínűleg a felter

jesztett) november 25-án kelt. TH 0 -11386/1 . 3 7 -4 0 ., 32—36* o<

85 Feljegyzés a  budapesti középiskolákkal kapcsolatos intézkedésekről, (1957. december 2.] no. 161 -1 6 3 . o,

8 6  Jelentés ifj, Antall József ügyének véleményezéséről, 1957, december 12. no. 18-19* o.
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ne távolítani a tanári pályáról. Ugyanitt megemlítették Dobi közbenjárását is Antall 1957. 
márciusi letartóztatásakor -  erről Budapest aligha tudott, annál inkább a II/5. osztály. Ám 
a taktikai húzás rossz megérzésen alapult. Biszku, némileg váratlanul, igazoló jelentést kért 
a Dobit ért „rágalmak”  tisztázására, s amikor megkapta azt, arra vezettette rá a véleményét: 
„Az operatív osztály figyelmeztesse az illetőt, és ha azután sem változik, járjanak el” 87. 
Vagyis a Dobi-féle intervenció nyomán kialakult formula némi módosítással, újabb belügy
miniszteri jóváhagyással érvényben maradt -  immár lényegesen több információ birto
kában is.

A Belügyminisztérium U/5-a alosztálya 1958. február 7-én kelt operatív tervében már 
érződött, hogy a politikus Antall helyett a Toldy Ferenc Gimnázium tanára került az érdek
lődés homlokterébe.88 Április végére elkészült egy javaslat is, amely nem őrizetbe vételt, ha
nem csupán „előzetes ellenőrző dosszié”  megnyitását (vagyis Antall szoros operatív ellenőr
zését) javasolta 89 Május végén minden korábbinál részletesebb összefoglalót készítettek az 
ügyéről, amelyben ismét javasolták a letartóztatását.90 Csupán pár nappal korábban hallgat
ták ki Antalit tanúként Bíbő István és Göncz Árpád ügyében — a jegyzőkönyv tanúsága sze
rint a szó szoros értelmében semmit sem mondott, épp csak hogy nem tagadta meg a 
vallomást91 Május végén „külső figyelést”  is alkalmaztak ellene (követték, fotózták stb.), 
amit bizonyára érzékelt.92 Ez volt az operatív szervek „figyelmeztetése”  -  de csak figyelmez
tetés. Antall dossziéjában nyoma sincs annak, hogy a vizsgálati osztály foglalkozott-e egyál
talán a letartóztatásra vonatkozó újabb javaslattal. A II/5. osztálynak még az előzetes ellen
őrzés bevezetését is újra kellett kérnie 1958 júliusában. Egy kézzel írott felettesi feljegyzés 
újra a BRFK II/5. alosztályával való együttműködést ajánlotta, megemlítve a „gimnáziumi 
vonalat”  is, amelyen azok „bedolgoznának”  az ügybe.93 Úgy tűnik, közvetlenül a Nagy Im- 
re-per utáni napokban a fiata l politikus (egyáltalán újabb politikusok) Őrizetbe vétele mind 
kevésbé volt időszerű.

A budapesti nyomozók eleve nem annyira a politikusra, hanem a (fiatal) értelmiségire 
Összpontosítottak. Antall, a történelemtanár és osztályfőnök is éppen elég nagy figyelmet 
keltett, még egy olyan iskolában is, amelynek 1957-es igazgatóját éppúgy az Eötvösből he
lyezték át, s ugyanúgy forradalmi bizottsági ténykedés miatt, mint Antalit. A budapestiek a 
Belügyminisztériumhoz képest szűkebb perspektívában, ám hatékonyabban dolgoztak. Már 
1957 novemberében egy rákospalotai gimnáziumból a Toldyba, Antall osztályába tanácsol- 
tatták a „Kerekes János”  fedőnevű ügynököt, egy akkor III. osztályos tanulót. „Kerekest” 
előző iskolájából éppen 1957. október 23-i „tevékenysége”  miatt (aznap talpig feketében je
lent meg) távolították el; „rovott múltja”  bizalmat keltett Antaliban, és az amúgy a Toldy ob
jektumdossziéját hizlaló ügynök hamarosan szinte kizárólag vele foglalkozott.94 A követke
ző év tavaszán megérkezett a Toldyba a budapesti osztály másik ügynöke, „Egri Gyula” 
orosztanát; ha nem is egyenesen, de gyakorlatilag a kistarcsai intemálótáborból. „Egri”

87 Antall József gimnáziumi történelemtanárról, [1958. február] uo. 157-160. o. Idézet helye: 157. o.

88 Vizsgálati terv iij. Antaü József ügyében, 1958. február 7, uo. 4 5 -4 8 . o.

89 Javaslat ifj, Antall Józsefről, 1958. április 29. uo. 16. o.

90 Összefoglaló jelentés ifj. Antall Józsefről, 1958. május 27. uo. 4 9 -5 5 . o.

91 Kis-jenői [sic!] Antall József tanúkihallgatási jkv., 1958. május 14. TH V-150003/5. 116-126. o.

92 TH 0-11386/1 . 1 7 1 -1 7 9 .o .

93 Javaslat, 1958. július 7. uo. 14-15 . 0.

94 „Kerekes”  jelentéseit lásd Antall operatív dossziéjának 1 -3 . kötetében: TH 0 -1 1 3 8 6 /1 -3 . Beszervezési és mun

kadossziéját e sorok Írásáig nem sikerült fellelni.
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1956 előtt népi kollégista, moszkvai ösztöndíjas, MDP-tag, 1956-ban egy kisvárosi forradal
mi bizottság egyik vezető személyisége volt. Hamarosan ő  is Antall bizalmába férkőzött, s et
től kezdve szinte senki és semmi mással nem foglalkozott.95 A két ügynök kissé úgy járt, 
mint éppen ebben az időben Bodrogi százados (majd Őrnagy). Őket Antall, az osztályfőnök, 
a tanár és a kolléga nyűgözte le. Ez a sajátos esztétikai viszony mindkét ügynök esetében (de 
különösen az alkotói, pedagógiai szakírói ambíciókat is tápláló „E grijében) megfigyelésük 
tárgyához való szinte mániákus kötődést eredményezett. „Kerekes”  például kezdeményezte 
osztályában a besúgó(k) felderítésére és „elintézésére”  egy bizottság szervezését -  amely
nek természetesen tagja is lett, s a hírt maga hozta Antall tudomására, „Egri”  heti-kétheti 
jelentései hihetetlen részletességgel idézték fel rendszeres, szinte napi kávéházi találkozá
saikat, beszélgetéseiket, később -  mind gyakrabban -  az Antall család körében eltöltött dél
utánokat.

Az értelmiségi terepen Antall állambiztonsági fenyegetettsége talán kisebb volt, itt viszont 
a hatalmi gépezet más szerkezeti elemei is veszélyeztették. Amíg „fent”  a Nagy Imre-per után 
a represszió legkirívóbb és tömeges formáinak lezárására vagy legalábbis számottevő vissza
szorítására törekedtek, „lent”  a per bátorítást jelentett a régi funkcionáriusoknak és sztálinis
táknak. A Tbldy Ferenc Gimnázium 1958. június 26-i tanévzáró értekezletén az új igazgató 
helyettese, Cíhíka Mihály elérkezettnek látta az időt, hogy frontális támadást intézzen Antall, 
a pedagógus ellen.96 Ahhoz képest, ami a Belügyminisztérium 11/5. osztályának jelentéseiben 
szerepelt, az igazgatóhelyettes vádjai az ifjúság „pozitivista neveléséről” , az Antall körül ki
alakuló baráti körről, a történelmi szakkörben meghonosodott „burzsoá-polgári szemléletről”  
igen enyhe megfogalmazások voltak, mégis alkalmasak arra, hogy megtörjék a kötelező érte
kezlet formális (és unalmas) légkörét. Botrány tört ki. Antall az értekezleten nem volt jelen, 
mert a Bibó-perben történt kihallgatása után bevonult a Völgy utcai szanatóriumba azzal, 
hogy ideg-összeroppanása van.

Jelen voltak viszont a kollégái, akik közül senki sem csatlakozott Cihika Mihályhoz. El
lenkezőleg, az egyik tanár (munkásszármazású, volt MDP-tag) terjedelmes felszólalásban kelt 
Antall védelmére, amihez azután többen csatlakoztak. Virág János igazgató láthatóan igyeke
zett elsimítani a konfliktust, csekély sikerrel. A2  igazgatóhelyettes az iskolai párttitkárral kö
zös feljelentő levélben hívtó fel az I. kerületi pártbizottság figyelmét Antall magatartására 97 
Nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy az igazgatóhelyettes együttműködött volna a BRFK po
litikai nyomozóival, mindenesetre ugyanazt javasolta, amit azok pár hónappal később: Antall 
eltávolítását a tanári pályáról. Az iskolai ellenállás viszont olyan sikerrel járt, hogy az igazga
tó és helyettese még a jegyzőkönyvből is törölni akarták az Antall-lal kapcsolatos vitát. Az ér
dekelt persze azonnal tudomást szerzett a történtekről -  Antall mindenben (nem csak a saját 
ügyeiben) igen jól értesült volt. Emiatt is roppantmód imponált kartársainak, akik már csak 
ezért is kötelességüknek tartották, hogy ellássák információkkal. Antall Mosoni Györgyhöz, a 
Fővárosi Tanács Toldy Ferenc Gimnáziumra is gondot viselő általános tanulmányi felügyelő
jéhez intézett terjedelmes beadványában védte meg pedagógiai munkásságát. írása minden 
szempontból kifogástalan, jogászi szemléletű védőirat, pontokba szedett, szabatos érvelés.

95 „Egri”  jelen léseit Antalt operatív dossziéinál teljesebben tartalmazzák az 1958—1971 között vezetett M-25787.

(4 kötet), M-27.044. és M -34860. sz. munkadossziék. Beszervezési dossziéját e sorok írásáig nem sikerült fel

lelni.
96 Jegyzőkönyv a Toldy Ferenc Gimnázium tanévzáró értekezletérál, 1958. június 6. TH 0 -11 3 8 6 /1 . 240 -2 5 5 . o.

97 Hollási Pálné-Cihika Mihály: Feljegyzés Antall József magyar- és történelemtanár magatartásáról és oktaló-ne-

velfí munkájáról az 1957-1958-ik  tanévben, 1958. június 30. TH 0 -11 3 8 6 /3 . 2 1 -2 7 . 0.
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A fővárosi oktatási szak igazgatás apparátusában Antall több ismerőse (egyetemi évfolyamtárs, ' 
osztálytárs, szülő stb.) dolgozott, ennyi elegendő volt a támadás elhárításához,98 99

A budapesti politikai nyomozók továbbra sem mondtak le az „Antall-ügy realizálásáról” . 
Kállai Lili százados, aki valószínűleg a budai gimnáziumok előadójaként kapta az Antall- 
ügyet, még hosszú hónapokon át próbálta ügynökeit arra ösztönözni, hogy keressenek újabb 
és újabb felhasználható adatokat ellene. Minderről 1958. október 9-i terjedelmes összefoglaló 
jelentésük adott számot, amelynek már háromnegyed része kizárólag Antall iskolai ténykedé
séről szólt, s a rendszeres ügynökjelentéseken alapult,59 A nyomozók Cihika igazgatóhelyettes ' 
vádjaihoz azonban csak azt tudták hozzátenni, amit Antall mindennapos, hosszas fejtegetései 
során a politikai helyzetről, saját véleményéről és „megérzéseiről”  elmondott a kollégáinak, 
„Egri” jelentéseiből kiviláglóan Antall ambivalens módon viszonyult a fennálló állapotokhoz. 
Egyfelől bizakodott abban, hogy a Dobi István „fémjelezte”  mérsékelt erők enyhítik a terrort, 
és a választások a Hazafias Népfront keretében bár; de bizonyos pluralizmust megengedve 
zajlanak majd le. (Világosan érezhető az apa hatása ebben a meglepően derűlátó gondolatme
netben.) Abban is bízott, hogy valamiféle világpolitikai fordulat következtében belátható időn 
belül rendszerváltozásra kerül sor (a belső felkelés eshetőségével nem számolt). Jobbára a 
nyugati politikára, annak nagy egyéniségeire figyelt, de többször beszélt arról, hogy „amíg a 
Szovjetunió fel nem bomlik, addig semmilyen közeli kibontakozásra nem lehet számítani; ez 
hosszadalmas folyamat, mely csak akkor következik be, ha a szovjet értelmiség lerázza magá
ról a primitív bolsevizmust” .100 Erre az esetre kell kinek-kinek „tartalékolnia”  magát, meg
őrizve tartását, ugyanakkor nem kockáztatva azt, hogy valamilyen szankció következtében tel
jesen a perifériára szoruljon: „Addig azonban csöndben kell maradni, és arra kell törekedni, 
hogy szerény és csendes munkával meglassítsuk a fejlődést, és minél több jobboldali erőt 
megmentsünk.” 101 Másfelől viszont az ötvenes évek végi helyzetet újabb Bach-rendszemek 
tartotta, amelyben kilátástalan minden fellépés, a változásra semmiféle esély nincsen. Miköz
ben fent idézett szavai afféle csendes szabotázst hirdettek, számos alkalommal azt fejtegette 
kollégáinak, hogy az értelmiségnek ilyen körülmények között is mindent meg kell tennie az 
ország fejlődéséért. Helyzetmegítélései és következtetései a külvilágban történtek és saját lel
kiállapotának hullámzása szerint hol az egyik, hol a másik irányba mozdultak el.

1958-1959 fordulóján a roppant ambiciózus Kállai századost még mindig foglalkoztatta az 
Antall-ügy valamilyen „komolyabb”  kimenetelének lehetősége. Újabb operatív terveket ké
szített, amelyekből kiviláglott, hogy a budapesti politikai osztály is szeretett volna találni 
„szervezkedésre”  utaló nyomokat. A századosnő is felfigyelt Antall egykori osztálytársára, az 
emigráns Tar Pálra, akinek a nevét a budapesti iratok is mind sűrűbben tartalmazták.102 far 
és Antall nem leveleztek, hanem üzenetek formájában közvetett kapcsolatot tartottak egymás
sal. Kállai százados megkereste a hírszerzést is, és nem eredménytelenül, mert Tar felkeltet
te az ő figyelmüket is. „Roger”  fedőnevű, igen bennfentes franciaországi emigráns ügynökük
1957-ben több jelentést adott, amelyekből kiderült, hogy a fiatal Tar jelen volt a magyar emig-

98 Aulait beadványa 1958. július 3-án kell, TH 0 -11386/1 . 261 -2 6 3 . o. — Az egész esetről a dokumentumokkal

egybevágóan számolt be „Egri Gyula”  1958. június 27 -i Uio. 2 53 -2 6 0 . o.), valamint július 11-i kél (uo. 

264-265., illetve TH M -25787. 249. o.) jelentésében.

99 Összefoglaló jelentés, 1958. október 9. TH 0 -11 3 8 6 /2 . 11-19. o.

100 Összefoglaló jelentés, 1959. április 9. uo. 27—28. o.

101 Uo.

102 Operatív terv, 1959. január 9. TH 0-11386/1 . 393 -3 9 4 . o .; Operatív terv, 1959. január 26. TH 0 -11 3 8 6 /2 .

20-21 . o.
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ráció csúcsvezetőinek egy sor tanácskozásán.103 104 A Tar-kapcsolat vizsgálatának célja Antall 
ügyében ekkor sem, később sem teljesen világos: vajon a Franciaországban közgazdasági ta
nulmányokat folytató egyetemista, későbbi bankszakember volt-e a célpont, akin — pontosab
ban feleségének családján -  keresztül a francia gazdasági-politikai élet belső köreibe remél
tek bepillantást? Netán Antalion kerestek újabb fogást, régi beidegződés szerint ellenséges 
hírszerzői behatolást orrontva? A kapcsolat, amelyre vonatkozóan általános politikai tartalmú 
üzenetváltásokon túl soha semmilyen terhelő adatot nem sikerült találni, csaknem három év
tizeden keresztül állt az állambiztonság figyelmének középpontjában.

1958. augusztus 11-én a budapesti nyomozók „Remény”  fedőnévvel, szervezkedés gyanú
jával előzetes ellenőrző dossziét nyitottak Antaliról.104, Ezt a következő év nyarán „Árvái” -ra 
átkeresztelve személyi dossziévá minősítették át.105 Valójában azonban már csak a tanári 
pályáról való eltávolításáról volt szó. Ebben az értelemben készített javaslatot 1959. május 
28-án a BRFK Politikai Nyomozó Osztályának vezetője, Tihanyi Sándor alezredes, amelyet az 
illetékes tanácsi és pártszerveknek küldött el.106

A jelek szerint Antall maga is tudta, hogy erre hamarosan sor kerül. A sorjázó ügynöki je
lentések szerint mindinkább megviselte a személye körüli állandó rendőri jelenlét, mind ne
hezebben kényszerítette magára az állandó mimikrit, mind gyakrabban „szólt ki” , elsősorban 
akkori végzős osztályának, A tanév végén nekik adott útravaló alighanem döntő szerepet ját
szott Tihanyi javaslatában. „Kerekes János”  ügynöki jelentése jól példázza Antall hatását, 
amely a második éve őt figyelő kamaszt sem hagyta érintetlenül, s amely áttört a jól-rosszul 
elsajátított rendőri tolvajnyelven: 1959. május „8-án a Toldy Gimnázium IV a osztályának 
utolsó történelemórája volt, melyet Antall József osztályfőnökünk tartott, Antall rendkívül ér
dekes és az osztály tanulói számára előkészített beszédet tartott. A tanulók a feszült légkört, 
amit Antall teremtett maga körül, még egy pisszenéssel sem zavarták, rendkívüli figyelmet ta
núsítottak [...]. Antall a szokásos bevezető után rátért a lényegre. Azt mondta, hogy ha innen 
kikerülünk az iskolából, soha ne felejtsük el azt, hogy magyarok vagyunk, sőt becsületes ma
gyarok. Egy hazáját szerető magyar ember soha nem képes becstelen dolgokra, és a haza ér
dekében minden áldozatra képes. [...] Említette a köpenyforgatást [sic], ami szerinte nem a 
magyar ember sajátossága, itt célzott az általa annyira keresett osztály spiclire. Hangsúlyozta, 
hogy mindenki tévedhet az életben, a tévedését azonban helyre lehet hozni, mert annak az il
letőnek mindenki meg fog bocsátani, de a lel ki ismerete nem. Itt következett azután a beszéd
jének egy olyan része, amely szinte meghatotta a tanulókat. Újból a magyarság, a becsületes
ség, a lelkiismeret. Kétségtelen, hogy a tanulók nagy részére óriási hatást gyakorolt ez a meg
nyilatkozás, egy egész életre szóló útravaló volt, ahogyan Antall mondotta. — Később más 
hangnembe csapott át. A légkör szinte izzóvá vált, amikor Antall azt említette, hogy most ki
lépünk az életbe, abba az életbe, amelynek számtalan, újból és újból megismétlődő rúgásait 
kell elviselni. El kell viselni összeszorított foggal, törhetetlen akarattal tartogatni az energiát 
máshova. Nem szabad reagálni az élet csapásaira, nem szabad összeomlani, kifelé mutassunk 
jó arcot az egész környezetünknek, de a belsőnket nem ismerheti meg soha senki illetéktelen 
és arra nem hivatott. — Az óra alatt az osztály szinte megdermedt, csüngtek Antall szaván, né
ha összeborzadtak, amikor egyes részeknél a szemek szikrát hánytak, de ennek ellenére, akik 
nem ismerik őt eléggé, könnyen megtéveszthette volna hallgatóságát [sic]. De vannak pilla-

103 Kivonatok „R oger" fn. ügynök 10-64211/51. s í. M-dossziéjából, TH 0-11386/2. 5 5 -5 7 . o.

104 Jelentés Tár Pálról, 1959. május 9. uo. dossz. 70. o .; Javaslat, 1959. július. 11. uo. 176-178. o.

105 TH 0 -11 3 8 6 /1 . dossz. borító

106 Javaslat, 1959. május 28. TH 0-11386/2 , 3 2 1 -3 2 3 .0 .
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natok, amikor elfeledkezik magáról, egy pillanatra megmutatkozik igazi »én«-je, és ebből kell 
kiindulni. -  Ezzel a néha nyájas, máskor homályosan célzó stílussal rendkívül nagy hatást tu
dott elérni. Az óra után az osztály vezető egyéniségei csillogó szemekkel és átszellemült áb- 
rázattal kérdezték egymástól, hogy megértetted, hogy Antall mit akart nekünk mondani, és az 
osztály nagy része, aki meg akarta érteni, az megértette.” 107

Május végén, miközben Tihanyi alezredes a javaslatát fogalmazta, az iskolát az érettségi 
és az egyetemi felvételik tartották izgalomban. Antall mindent elkövetett azért, hogy osztálya 
tagjai közül mind többen tanulhassanak tovább, szinte missziónak tekintette, a „megmara
dás” szempontjából kulcskérdésnek. Három módon segíthette elő: sikeresen (eredményesen) 
levezényelt érettségivel, a tanulók (a Toldyban többnyire középosztálybeli) származását meg
felelően „kozmetikázó”  életrajzokkal és a felvételhez ekkoriban szükséges „iskoláztatási bi
zottság”  befolyásolásával. Ennek értekezletén mint illetékes osztályfőnök Antall is ott ült a 
kerületi tanács, a pártbizottság, a népfront, a pedagógus szakszervezet, az iskolavezetés stb. 
képviselőinek társaságában. „Kerekes”  és „Egri”  jelentései nyomán az állambiztonság már 
korábban elhatározta, hogy az Anlall-osztályból senki sem kerülhet egyetemre. Jelzésük nyo
mán Ilku Pál művelődési miniszter-helyettes a Toldy érettségijére Habuda Miklós előadói 
küldte ki személyes megbízottjaként. Tapasztalatairól ő  maga számolt be a BRFK nyomozójá
nak: konstatálta, hogy a tanulók marxista történelemszemlélete hiányos.108 Május végén, az 
egyik iskoláztatási értekezleten az I. kerületi pártbizottság képviselője megvádolta Antalit az
zal, hogy egyes osztály idegen, illetve „ellenség”  (politikai perben elítélt) apák foglalkozását 
megváltoztatta a személyi anyagban. Antall újabb míves beadványban tisztázta magát, de a 
bizottság osztálya egyetlen tagját sem javasolta továbbtanulásra. Ekkor mozgósította diákjai 
szüleit, többek között a konstruált perek egykori hírhedt bíróját, Ölti Vilmost, de másokat, így 
apparátusi kapcsolatait is. A másodfokon eljáró fővárosi iskoláztatási bizottság Mosoní György 
tanulmányi felügyelő közbenjárására meg is változtatta a kerületi verdiktet.109 Antall eltávo
lításán, vagy legalább lehetetlenné léteién tehát nem kizárólag az állambiztonság ügyködött, 
de ő egyelőre állta a sarat, sőt újabb sikert ért el azzal, hogy legalább tanítványai egy része 
előtt nyitva tartotta a továbbtanulás lehetőségét. Ám éppen a MosonÍ jóvoltából bekövetkezett 
kedvező fordulat napján zárult a Toldyban a szóbeli érettségi, ami új fordulatot adott az An
tall-ügynek.

Az érettségi vizsga végeztével az immár érett növendékeken úrrá lévő felszabad ultság- 
érzés gyakran torkollik zajos és mozgalmas spontán ünneplésbe, amelynek olykor szükség
képpen áldozatul esnek tanszerek, tankönyvek, esetleg az iskola berendezéseinek egyike-má- 
sika. Ez történt 1959. június 18-án a Toldyban is. Az eredményre várakozók, Antall diákjai 
széttéptek néhány tankönyvet (horribile dictu: orosz nyelvkönyvet...), kár esett a dekoráció
ban, jelesül egy falra akasztott József Alti la-idézetben („Vers eredj, légy osztályharcos!” ), il
letve a Magyar Népköztársaság címerében. Az 1956-ot átélt osztályban, amelyre az osztályfő
nök körüli hercehurcák nyilván erős hatást gyakoroltak, az érettségi drukk pedig a felvételik 
körüli bizonytalansággal súlyosbodott, ez igazán a legkevesebb volt. A botrány azonban kipat
tant, mert az iskola vezetése is le akart számolni Antall Józseffel, az Antal 1-problémával.

107 „Kerekes”  fn. ügynök jelentése, 1959. május 13* uo* 83-84* o.

108 Jelen Lés, 1959. június 24, uo* 112-113. o.

109 Antall 1959. június 5-Í beadványa az első fokú iskoláztatási bizottságban Őt ért vádakról: BFL XXILL 113,

152.310/1962,; Mosom június 18-í feljegyzése a fővárosi iskoláztatási bizottság álláspontjáról, uo. Figyelemre 

méltó, hogy Mosoni elutasította az 1957-es néma tüntetésre való hivatkozást, ami az egész osztályra vonatko

zott volna, lehetetlenné téve a felvételizést mindegyikük számára*
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Cihika igazgatóhelyettes, akinek tekintélyén súlyos csorbát ejtett az elózó év végi értekezlet, 
azonnal a rendőrséget hívatta. Mire kiszálltak, az osztályfőnökkel szolidáris hivatalsegédek a 
„bizonyítékok”  tetemes részét eltüntették (kitakarítottak), s egyáltalán, a nyomozás a követke
ző napokban semmiféle politikai indítékot nem talált. De ezúttal semmiféle operatív úton be
szerzett anyag nem kellett ahhoz, hogy kimondják: Antalit el kell távolítani az iskolából. Osz
tályának összefogása, az általa sugallt vagy fogalmazott „jelentés a rendbontásról” , amelyet az 
érettségizettek képviselői (köztük KISZ-tagok is) írtak alá, nem Antalit mentette; ellenkezőleg, 
még veszélyesebb színben tüntette fel.110 Vizsgálatot rendelt el a főváros, de Benke Valéria 
művelődési miniszter is, aki még ennek lezárulta előtt gyorsan újra eltiltotta a IV a osztály va
lamennyi tagját a továbbtanulástól.111 Mosoni megint megpróbált különbséget tenni, s a vizs
gálat eredményére hivatkozni (amely az esetet nem minősítette politikai indítékúnak), egyelő
re hiába. Antall két nappal a botrány után áthelyezését kérte egy másik gimnáziumba, későn. 
Állásából felfüggesztették, augusztusban pedig fegyelmi eljárás indult ellene.112

A hónap végén Antall mindenesetre minden eddiginél terjedelmesebb (18 sűrűn gépelt ol
dalra rúgó) beadványt intézett a Fővárosi Tanács Oktatási Osztályához, amelyben végigtekin
tett a Toldy Ferenc Gimnáziumban eltöltött két évén, pontról pontra cáfolta a vádakat, bősé
gesen idézett különféle jegyzőkönyvekből. Bizonyosnak látszott, hogy a jogi és bürokratikus 
eljárástechnikai szempontból kitűnően képzett Antall nem lesz könnyű ellenfél. Talán emiatt 
is tekintettek el a fegyelmi eljárástól, ehelyett a főváros október 16-án egyszerű felmondással 
megszüntette a munkaviszonyát a Munka Törvénykönyve 29. § 1. bekezdésének nem megfe
lelő munkavégzésre, illetve alkalmatlanságra vonatkozó c) pontja alapján. Az indoklás ezt 
egyszerűen úgy fogalmazta meg, hogy Antall „politikai magatartása miatt nem alkalmas pe
dagógus pályára” .

A korabeli szokások szerint a c) ponttal -  ráadásul politikai minősítéssel -  elbocsátottak 
semmiféle értelmiségi munkakört nem kaphattak. Antall is tudta ezt, ezért igyekezett mozgó
sítani valamennyi kapcsolatát, barátját. Apja ekkoriban kereste meg Szakasits Árpádot, majd 
Kállai Gyulát. Az ügy amúgy is közfigyelmet keltett -  az elbocsátási határozaton szereplő fel
jegyzés szerint az ügyben tájékoztatást kért a miniszter (Benke) és a budapesti pártbizottság 
(Komidesz Mihály); Ilku miniszterhelyettes pedig külön „leszólt” , hogy az elbocsátás a c) 
pont alapján történjen.

Az informális közbenjárás egyelőre semmilyen eredménnyel nem járt, a formális viszont 
annál fényesebb sikert hozott Antalinak. A felmondó határozatot megfellebbezte, így az 1959.

110 A BFRK nyomozati jelentését és a tanulók áltat az iskola vezetésének küldött beadvány eredetijét (!) lásd TH
0-11386/2 . 138-144., illetve 145-148. o.

111 Az állambiztonság korábbi álláspontját megváltoztatva a 4 5  fős osztálybél csupán 15 tanúié továbbtanulását nem 

javasolta (TH 0 -11 3 8 6 /3 . 28. o.). Később készült egy az előzővel jelentős mértékben egyező 18 fős lista is, 

valószínűleg szintén a rendőrségtől valő -  ez Benke Valéria miniszteri iratai között található (MÓL XIX-I-4-zz 

10. d. 2090/1959.). Többségüket (12 főt) a beiskolázási bizottságok ennek ellenére felvételre javasolták, s ezért 

nagy részük vizsgát is lett. A budapesti pártbizottság részéről Kelen Béla 1959, július 16-án hivatalos levélben 

közölte Benke Valéria művelődésügyi miniszterrel, hogy a IV a osztályból senkit sem vehetnek fel. így a sike

resen felvételizők eredményeit is annullálták (uo.). Az egyetemi felvételik során érvényesülő politikai diszkri

minációról lásd Körösi Zsuzsanna-Molnár Adrienné: Titokkal a lelkem ben éltem . Az ötvenhatos elítéltek gyer

m ekeinek sorsa. Budapest, 2 0 0 0 ,1956-os Intézet, 9 5 -1 0 0 . o.

112 A fegyelmivel kapcsolatos valamennyi munkaügyi iratot lásd BFL XX1U. 113. 152.310/1962. A továbbiak for

rása -  külön jegyzet híján -  ez az iratcsomó. (A fegyelmi indítvány másolata bekerült Antall állambiztonsági 
személyi dossziéjába is.)
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november 12-én a munkaügyi vitákban illetékes I. Kerületi Pedagógus Közös Egyezteti Bi
zottság elé került. A határozat mellett csupán (hivatalból) a fővárosi oktatási osztály személy
zetise, valamint a beidézett Cihika Mihály igazgatóhelyettes érvelt. Antall viszont felvonultat
ta egykori munkahelye, az Eötvös József Gimnázium részérói Donászy Ferenc igazgatót, 
Szalay Béla volt párttitkárt, a Tbldyból egy-egy szülőt és kollégát, Mosoni tanulmányi felügye
lőt, akik valamennyien őt támogatták. Végül pedig személyesen is előadta augusztusi iromá
nya velejét. Még azt is megengedte magának, hogy a végén kifejtse: noha nem kommunista, 
nem száz százalékos marxista, de marxista módon tanított, mert így diktálta tanári lelküs- 
merete, hiszen a vizsgákon ezt kérték számon a tanulóin. Az eredmények pedig, tette hozzá, 
mellette szólnak. A siker teljes volt: az egyeztető bizottság formai okokból (a felmondás oka 
félreérthetetlenül nem állapítható meg), de nyilvánvalóan a hallottaktól meggyőzve vagy egy
szerűen tisztességből, törvénysértőnek mondta ki az elbocsátást, s elrendelte Antall állásába 
való visszahelyezését. A fővárosi oktatási osztályt megviselhette a kudarc: a személyzeti ve
zető a nyomban megírt fellebbezéssel egyidejűleg hasonló terjedelmű jelentés készített a 
budapesti pártbizottságnak...

Antall azért tudta, hogy sikere csupán részsiker. Apja közbenjárása eredetileg arra irá
nyult, hogy -  vagy a Toldyban, vagy másutt, az idő múlásával mindinkább másutt -  a tanári 
pályán maradhasson. Kállai ugyan fogadta id. Antalit, de bizonyára értésére adta, hogy erre 
nem számíthat. Ezért Antall még az egyeztető bizottsági győzelem előtt vagy azzal egyidejű
leg olyan alkuformulát dolgozott ki, amely mintegy két lépésre előre számította ki a fejlemé
nyeket. Már a felmondás kézhezvételekor azt kérte: a főváros jelentse ki írásban, hogy (poli
tikai) alkalmatlansága csak a tanári pályára vonatkozik, így elhelyezkedhet más képesítésé
nek (könyvtáros, levéltáros) megfelelően. Ezt akkor nem vették figyelembe, de az egyeztető 
bizottsági határozat (és meglehet, az a tény, hogy Kállai Gyula foglalkozott az üggyel) meg
gondolásra késztette az illetékeseket. Meggondolásaik pedig éppen Antall ajánlata körül 
forogtak, mely szerint, ha megengedik, hogy értelmiségi munkakörben helyezkedhessen el, 
lemond a katedráról. Visszahelyezni Antalit a Toldyba súlyos presztízsveszteség lett volna, s 
feltehetőleg eltávolítása volt az a minimum, amihez a politikai rendőrség ragaszkodott. 
Ugyanakkor, ha az addigi eljárást végigviszik, alighanem Antalinak lelt volna igaza, aki 1959. 
december 10-én azt írta Gyalmos János fővárosi tanács el nők-helyettesnek, hogy az „utcáról 
c) ponttal nem vesznek fel, legfeljebb segédmunkásnak, de úgy sem könnyen” . Ha ezt akar
ják, közöljék, „el fogom viselni”  -  tette hozzá Antall. De nem ezt akarták, hanem elfogadták 
Antall alkura vonatkozó ajánlatát, amelynek ő még a bürokratikus forgatókönyvét is kidolgoz
ta, úgyhogy ezzel sem kellett bíbelődni. A fellebbviteli fórum, a Budapesti Területi Egyeztető 
Bizottság ülését kitűzték december 14-re, majd elhalasztották két héttel, de ekkor sem tartot
ták meg, mert aznap a fővárosi oktatási osztály visszavonta fellebbezését (ezzel jogerőre emel
kedett az Antalit visszahelyező első fokú határozat), ám ugyanezen a napon Antall kérte áthe
lyezését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba. A döntést a Fővárosi Tanács egyeztette Komi- 
desszel és Ilkuval. 1960 januárjában Antall József munkába állt a könyvtár V kerület Vadász 
utcai fiókjában.

Az „Antall-ügy”  ezzel lezárult. Antalit eltávolították a közoktatás területéről, de teret 
hagytak neki az értelmiségi pályán. Az ügy „epilógusai”  pedig arra mutattak, hogy a megol
dás kiterjeszthető hosszabb távra és a hatalmi intézményrendszer más pontjaira is.

Az Antall után nyomozó állam biztonság 1959 nyarán sem hagyott fel az adatgyűjtéssel. Mi 
több, ennek intenzitása egy ideig egyenesen fokozódott, Antall lakását és telefonját már 1959 
elejétől többé-kevésbé folyamatosan lehallgatták, levelezését ellenőrizték. A nyomozók 
ugyancsak 1959 elején figyeltek fel Antall volt középiskolai osztály- és egyetemi évfolyam-
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társára, egy Tar Pállal levelezésben álló középiskolai tanárra. 1960 nyarán azután egy vélet
len révén Kállai Lili és csapata tudomást szerzett Antallék 1956. november eleji országos le
véltári akciójáról. A tanárt, aki maga is fegyverrel a kézben volt jelen annak idején a Bécsi 
kapu téri épületben, augusztusban tartalékos katonai szolgálatra hívatták be. Ott kihallgatták, 
ő pedig a BRFK Politikai Nyomozó Osztálya „Kátai György”  fedőnevű ügynökeként szerelt le. 
Éppen a legjobb pillanatban érkezett: „Egri”  a Toldyban maradt, s hamarosan egy iskolai 
konfliktusban tanúsított magatartása miatt összeveszett Antall-lal, „Kerekes”  pedig leérettsé
gizett, s mivel a felvételi tilalom az ügynökre is vonatkozott, elhelyezkedett a Danuvia- 
gyárban. „Kátai”  révén viszont Antall, sőt az Antall család egyik régi barátja lett informátor
-  s maradt az a nyolcvanas évek elejéig. Ez a nagy operatív siker azonban -  egyelőre -  ki
használatlan volt. 1960 decemberében leszerelték a lehallgató berendezéseket, 1961 január
jában pedig javaslat született a személyi dosszié lezárására azzal, hogy Antalit a veszélyes el
lenséges elemek kategóriájában továbbra is ellenőrzés alatt kell tartani. Az értékelés elismer
te, hogy Antall nem fejt ki szervezkedési tevékenységet, volt tanítványai közül néhánnyal 
ugyan alkalomszerűen tartja a kapcsolatot, és továbbra is ellenséges kijelentéseket tesz, de 
csak magántársaságban, ezért bíróság előtt nem lehet felelősségre vonni. A javaslatot 1961 
márciusában a Belügyminisztérium II/5, osztálya is jóváhagyta.

Id. Antall József 1962 áprilisában ismét felkereste Szakosíts Árpádot, ő  pedig azonnal 
levélben fordult Ilku Pálhoz, aki ekkor már miniszter volt. „Nem bántunk vele valami jól
-  írta id. Antaliról - ,  ami még nem olyan vészes, de sajnos a fia is megszenvedte ezt, és ez 
már nem fér össze a mi erkölcsi felfogásunkkal, ha egyébként a fiú nem szolgált rá, hogy 
fenntartásokkal éljünk vele szemben.”  Ilku egy hónap múlva válaszában elmagyarázta, hogy 
a fiú nagyon is rászolgált a fenntartásokra -  az 1959-es eljárás eredményeit ismételte meg 
szó szerint - ,  majd ezek után váratlan módon úgy fejezte be levelét, hogy Antall „pedagó
gusként való újraalkalmazásának jogi akadálya nincs.” 113 A levél elkerült a Fővárosi Ta
nácshoz is, ahol fegyelmezetten tudomásul vették a benne foglaltakat, ám az érdeklődő 
Antall-lal közölték, hogy egyetlen üres történelem tan ári állás sincs az egész fővárosban. 
Megint Gyalmos tanácselnök-helyettes vette kézbe az ügyel, s 1962. július 23-án Ötödrét 
cédulán kijelentette: „mivel a Művelődési Minisztérium nyilatkozott az ügyben, erkölcsi kö
telességünk, hogy tanári munkaviszonyát helyreállítsuk.” 114 Antalinak így találtak helyet a 
II, kerületi Dolgozók Gimnáziumában, ahol valóban tanított is néhány évig -  ez azonban a 
történet további fejezete.

Amikor az államhatalom képviselői egyszerre túl sokat kezdik az erkölcsöt emlegetni, az 
mindig okot ad némi gyanúra, Id, és ifj. Antall József 1956 előtt a kivárás és a túlélés straté
giáival igyekeztek veszélyben lévő státusukból menteni azt, ami menthető. A keresztény kö
zéposztály számára felettébb kedvezőtlen politikai helyzet társadalmi következményeit a két 
történelmi előzmény idején felhalmozott „tőkék” , az ellenállásban való részvétel, illetve a ko
alíciós korszak politikai elitjébe való emelkedés önmagukban nem ellensúlyozhatták, sőt el
lenkezőleg, még súlyosbíthatták is. Az igazi „ellensúlyt”  az apa társutasság és passzív rezisz
tencia határán mozgó magatartása jelentette, aki ugyanakkor megőrizte személyisége egységét, 
s emiatt sokak számára elfogadott maradt, sőt irányadó is lehetett. A második generáció szá
mára a szakértelmiségivé válás jelentette ugyanennek a magatartásnak adekvát folytatását. Ez
zel együtt ez a stratégia, kivált 1953 júniusa előtt, nehezen kiszámítható és kockázatos volt.

113 MÓL XIX-l-4-s 44. d. 1679-A-1962.

114 BFL XXIII. 113. 152.310/1962.
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1956 után a kiépülő Kádár-rendszer egyszerre mutatkozott Antallék irányában potenciá
lisan represszívnek és integrálónak. Mindkét szándék megjelent az intézményrendszer külön
féle, de azonos pontjain is. A politikai rendőrség mérlegelt, a túlbuzgó akcionistákat (akik 
gyaníthatóan még az 1953 előtti ÁVH-ban szocializálódtak) feletteseik vagy kollégáik gyak
ran leszerelték. A közigazgatásban megfelelő kapcsolatrendszer és bürokratikus rutin, szemé
lyes hatás eredményeképpen támaszt találhattak olyanok is, akiket más pontokról láthatóan 
büntetés fenyegetett. Érzékelhető volt a társadalmi, csoport- és rétegszolidaritás is.

Antallék „kínálata”  vonzó volt a rendszer számára. Ha ennek negatív oldalát vesszük 
szem ügyre, akkor azt látjuk, hogy a puha-passzív rezisztencia sem megvetendő olyan helyzet
ben, amikor számottevő csoportok ennél keményebben állnak ellen, vagy inkább Jelűiről”  
ügy érzékelik, hogy ellenállnak vagy ellenállhatnak. Ezt képviselte id. Antall közvetlenül a 
forradalom után a kisgazdák körében a maga óvatos, kiegyenlítő, a szigorú „legalizmus”  ta
laján maradó álláspontjával. A forradalom utáni ellenállás legutolsó jeleinek elhaltakor kö
vetkezett & fenntartásokon alapuló együttélés szakasza. Ez kizárta a nyílt politikai együttmű
ködést, amennyire tehette, határok közé szorította még a dialógust is, de nem zárkózott el at
tól kategorikusan. A fenntartások viszont nyíltan megjelentek ifj. Antall oktató munkájában, 
természetesen csak töredékes, hangulati elemekként. Amíg ezek világosan utaltak konkrét 
előzményekre (például a nemzeti történelem hangsúlyozott patrióta-függetlenségi felfogása az 
1956-os nemzeti függetlenségi harcra, a XX, század történelmének pozitivista interpretáció
ja -  szemben az ideologikus, szovjetközpontű magyarázatokkal -  a megszállásra és a vele 
szembeni ellenállásra), addig alig lehetett szó együttélésről. Amint elhalványultak, a magán
körben teljes nyíltsággal hangoztatott fenntartások is elviselhetővé váltak. Pedig e fenntartá
sok meglehetősen végletesek voltak -  Antallék többpártrendszerre alapozott demokrácia
felfogása gyökeresen állt szemben a Kadar-rendszer pluralizmusról alkotott véleményével. He 
éppen emiatt voltak előnyösek a rendszer számára -  mert e nézetek vallóinak éppen a szaka
dék miatt esze ágában sem volt politikai vitába bonyolódni arról, hogy mit és hogyan kell 
megváltoztatni. Az alapdolgokon nem lehet változtatni, és kész. A fenntartásokon alapuló 
együttélés éppen a részletek iránti érzéketlensége miatt jelentett jóval kisebb kihívást a rend
szer számára, mint azoknak a magatartása, akik akár azonos ideológiai platformról, akár ge
nerációs vagy más alapon különféle reform tervekkel és ehhez kapcsolódó forgatókönyvekkel 
vagy éppen akciótervekkel okoztak fejfájást.

Ez a felismerés vezethette át a különféle hatalmi pozíciókban lévőket a kínálat pozitív ol
dalához. Ha a fenntartások ebben a magatartásban elviselhetőnek, együttélhetőnek tűnnek, 
akkor feleitek előd ik az a szak- es hatalomtechnikai tudás, kultúra, amelyet ezek az emberek 
részben a korábbi rendszer iskoláiban, részben származásuk révén szereztek. Felértékelődik 
az az attitűd, amely kész szigorúan elválasztani a köz szolgálatát (s a köz ebben az esetben 
csaknem neutrális, a „realitások változnak vagy nem változnak, a haza marad, s azt szolgál
ni kell) a magánélettől, amelynek diskurzusai nem épülnek be a szolgálatba. Ifj. Antall József 
1956 után semmi (büntető törvénykönyvi értelemben vett) izgatót nem mondott diákjainak, 
azok csak egyszerűen értették a gesztusait, hangsúlyait, a szeme villanását. Ezen felül azon
ban kitűnő tanár volt, ezt még megveszekedett (s vele ellentétben rossz tanár) ellenfelei is 
kénytelenek voltak elismerni. A kínálat legfontosabb eleme tehát a tudás volt, amelyet hor
dozói készek voltak mozgósítani a rendszer működtetése érdekében. Az ötvenes-diatvanas 
évek fordulóján enyhült a korábbi, ötvenes évek elején kialakult származási diszkrimináció, 
a volt keresztény középosztályi eredet ettől kezdve értelmiséginek számíthatott. Hogy az ér
telmiségiként való legitimáció milyen korlátok között érvényesült, arra ifj. Antall József és a 
Toldy esete, az„Antal 1-ügy" talán meggondolandó adalékokkal szolgálhatott. A hatvanas évek

LE
M

ER
ÜL

ÉS
 V

AG
Y 

M
EG

KA
PA

SZ
KO

DÁ
S?



RA
IN

ER
 H

. J
ÁN

OS

1 6 8  HATVANAS ÉVEK

elejétől a jelek szerint a fenntartásokon alapuló együttélés mindkét fél számára előnyős tár
sulási formává, afféle a határokat kölcsönösen és hallgatólagosan tiszteletben tartó szimbió
zissá érett.

Mi bírta rá Antallékat „ajánlatuk”  megfogalmazására? A beletörődés, a „széllel szemben 
nem lehet”  1956 utáni tanulsága nyilván nem elégséges, bár nagyon megfontolandó magya
rázat volt. Bizonyosan latba estek azok a jelzések, amelyeket a rendszer már a repressziós pe
riódusban adott e csoportoknak, s amelyek már akkor integrációs vagy legalábbis a konfron
táció csökkentésére irányuló szándékokat sejtettek. De lehetségesek olyan immanens motívu
mok is, amelyek éppenséggel nem függtek sem rendszertől, sem pillanatnyi konstellációktól. 
Ilyen a patriotisztikus-valláserkölcsi alapon nyugvó (köz)szolgálati étosz. Ilyen a vezetésre 
való hivatottság hagyományos tudata, valamifajta kiválasztottságé. Ilyen az Önmagában vett 
karrier felépítésére irányuló vágy, amely mintegy előíija, hogy bizonyos képzettség, tudás, 
kulturális háttér, családi és tágabb tradíció birtokosa „előre jusson”  -  bármilyen is a rend
szer. Ha miniszteriális tisztviselőként nem, ha közíróként, képviselőként nem, akkor ott, ahol 
lehet; tanárként, könyvtárosként, levéltárosként.

Nem állíthatjuk, hogy a hatalom képviselői tiszta feltételeket szabtak, átgondoltan mérle
gelték és fogadták el ezt a „kínálatot” . Olykor lenyűgözte őket a másik oldal már kikezdett, 
általuk (is) megrontott esztétikuma. Ugyanakkor ha nem féltek is, de szorongtak tőlük, érez
ve, hogy az alku nem teljesen tiszta. Erkölcsről értekeztek, az értelmiségi parkolópályákra 
beengedték őket, idővel pedig az innen továbbvezető utcák mind szélesebb utakká tágullak. 
A halálig tartó titkosrendőri figyelem, a szépen vastagodó akták az állambiztonság irattárai
ban azonban máig árulkodnak a nehezen elfojtott gyűlöletről, a fennmaradt bizalmatlanság
ról, amely a lemerülteket, azután megkapaszkodottakat övezte.


