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Intézetünk elõzõ évkönyvének elkészülte után, de még 2003 késõ õszén vettük a hírt, hogy
alapító társaságunk jeles tagja és gyakori tanácsadónk, a finom tollú történész, Molnár Miklós
már nincs az élõk sorában. 1918 októberében született kiváló barátunk szinte napra nyolcvanöt
éves korában hunyt el Genfben, ahol élete utolsó negyvenöt évét töltötte.

Molnár Miklós az elmúlt évtizedek magyar demokrata köztudatában, mind az emigráció-
ban, mind a hazai társadalomban, elsõsorban vagy talán kizárólag a magyar forradalomról írt
Egy vereség diadala címû könyve révén volt ismert. Ez a könyv bizonyos értelemben csakugyan
tekinthetõ Molnár fõmûvének, legalábbis ama munkájának, amelyre a legtöbb idõt fordította, és
amelynek finomításához többször is visszatért.

A könyv (Victoire d’une défaite, Budapest 1956 címmel) eredetileg a magyar forradalom
10. évfordulójára, s az akkor már Genfben élõ és tanító szerzõ szakmai helyzetébõl kifolyólag
francia nyelven íródott. Az elsõ kiadás végül is 1968-ban jelent meg a párizsi Arthème Fayard
kiadónál, és szakmai körökben nagy elismerést aratott annak ellenére, hogy az 1956-os magyar
forradalomnak a megelõzõ évtizedben már szinte könyvtárra rúgó irodalma volt mindegyik
nagyobb nyugati nyelven. A könyv sikerét mutatja, hogy kisvártatva angol kiadás is követte
(Budapest 1956: a History of the Hungarian Revolution, London, Allen & Unwin, 1971). A for-
radalom negyvenedik évfordulójára a könyv egy második francia kiadást is megért (Lausanne,
L’Age d’homme, 1996), s ehhez a szerzõ 25 oldalas új bevezetõt írt „Negyven év után …”
címmel. Magyarul a könyv elõször Párizsban jelent meg, 1988-ban, a Magyar Füzetek kiadásá-
ban és Kis János szöveggondozásában (az „Adalékok az újabb kori magyar történelemhez”
címû sorozat kilencedik darabjaként). Ehhez a szerzõ természetesen külön elõszót készített.
Az elsõ magyarországi kiadás az elõbbi szöveg újrafelhasználásával 1991-ben jelent meg
Budapesten az Educatio Kiadónál. Ezt követte hét évvel késõbb, ugyancsak Budapesten, Inté-
zetünk gondozásában egy új bevezetéssel bõvített kiadás, amelyben a szerzõ aprólékosan
szemügyre vette, hogy az 1989 után napvilágra került dokumentumok fényében könyve mely
pontokon szorul kiegészítésre vagy helyesbítésre.

Már ezekbõl a könyvészeti adatokból is látszik, hogy Molnár Miklóst az 56-os forradalom
körülményeit és lefolyását vizsgáló munkája szinte egész emigrációs életén végigkísérte. Az ere-
deti kiadás elõszavából egyébként megtudhatjuk, hogy a munka elkészítésének terve már 1957
februárjában, a magyar–jugoszláv határ átlépése pillanatában ott kísértett a fejében. A jövõbeli
szerzõ akkor úgy érezte, hogy az októberi eseményekbõl mindent megértett – a felviharzó erõket
csakúgy, mint a történéseket –, továbbá hogy e kivételes esemény legigazabb magyarázatát, mint
írja, „minden leegyszerûsítésével együtt” már „az iskolában tanult magyar történelem” is meg-
adja. A munka elkészítéséhez személyes emlékei felvázolásával kezdett hozzá, a továbbiakban
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azonban szükségképpen át kellett rágnia magát azon a dokumentumanyagon, amely az 1956
utáni évtizedben egy külföldön élõ történész-kutató rendelkezésére állt, s amelyben – a kime-
nekült tanúk visszaemlékezései mellett – persze az 1956. õszi magyar és külföldi sajtó, valamint
a Magyar Rádió forradalom alatti adásainak szövege játszotta a legnagyobb szerepet. A szerzõ
fokozatosan épített ki távolságot saját személyes nézeteivel, hogy olyan könyvet adjon az olvasó
kezébe, amely „tükrözi a magyar forradalom, e történelmi jelenség pluralizmusát”. Harminc
évvel késõbb, a harmadik magyar kiadás elõszavában viszont kíméletlen tárgyilagossággal
szögezi le, hogy eredeti munkája aligha felelt meg a történetírói szakmaiság legfontosabb krité-
riumainak, tekintettel arra, hogy készítõje el volt zárva a valódi forrásoktól, és még a tényekre
vonatkozó megállapításaiban is szükségképpen benyomásokra és feltételezésekre kellett épít-
keznie. Ennek ellenére az akkor már a nyolcvanadik éve közelében járó szerzõ megelégedéssel
állapíthatta meg, hogy az évtizedekkel késõbb napvilágra került dokumentumok csupán ponto-
sítják és kiegészítik könyve fõ megállapításait, de nem cáfolják, azt pedig végképp nem in-
dokolnák, hogy az elemzés alapvetõ szempontjait és struktúráit másképp állítsa fel. Molnár
eközben nem akarja eltúlozni saját érdemeit, tudja, hogy 1956 történetét többféleképpen is meg
lehet írni, és saját munkája helyét szerényen úgy jelöli ki, hogy „ha a kérlelhetetlen idõ elle-
nére […] még szolgálatot tölthet be, az csupán annak tulajdonítható, hogy a Nagy Könyv ’56-ról
még várat magára…”

Nem volna azonban igazságos Molnár Miklós életmûvét erre az egy könyvre, illetve 1956
történelmi problematikájára leszûkíteni. A svájci emigrációban töltött csaknem fél évszázad
során Molnár sokrétû és gazdag történészi munkásságot folytatott, amely legalábbis három
irányba terjedt ki.

Az egyik irány az Elsõ Internacionálé története, ezen belül Bakunyin és Marx összehasonlí-
tása, továbbá Marxnak és Engelsnek a nemzetközi politikára vonatkozó nézetei. Az Elsõ Inter-
nacionálé 1871. évi londoni konferenciájáról, illetve a szervezet lehanyatlásáról Molnár vaskos
kötetet jelentetett meg 1963-ban, amely következõ évtizedben német és spanyol kiadást is
megért. Marx és Engels világpolitikai nézeteirõl a rangos párizsi Gallimard kiadó adta közre
könyvét 1975-ben.

A második fõirány a magyar kommunista mozgalom története volt. Ebbe természetesen az
1956-ról írt könyv egynémely fejezete is beletartozik, mint ahogyan ezt az irányt jelzi Molnár elsõ
külföldön közzétett könyve, a Reformátor vagy forradalmár volt-e Nagy Imre?, amely az ugyan-
csak svájci emigráns Nagy Lászlóval társszerzõségben készült, és 1959-ben Genfben franciául,
majd két évvel késõbb a brüsszeli Nagy Imre Intézet kiadásában magyarul jelent meg. A ma-
gyar kommunista mozgalom történetének kutatásából született elsõ szintézisét Molnár 1978-ban
angolul jelentette meg A Short History of the Hungarian Communist Party címmel (Boulder Co,
Folkestone, Dawson, 1978), ugyanerrõl szóló második és jóval bõvebb munkáját pedig tíz évvel
késõbb franciául (De Béla Kun á János Kádár: soixante-dix ans de communisme hongrois,
Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987).

Molnár munkásságának harmadik fõiránya a társadalomelmélet címszava alá sorolható. Ez
irányú tevékenységének eredményeit számos szakcikk és két önálló könyv jelzi, amelyek közül
az egyik a fanatizmusról szól (ennek két társszerzõje André Haynal és Gérard de Puymège volt),
a másik pedig a civil társadalomról. Ez utóbbi magyar kiadást is megért (Civil társadalom és
akiknek nem kell, Budapest, Educatio Kiadó, 1996.)

E „fõirányoktól” teljesen függetlenül, kiadói megrendelésre készült Molnár Miklós francia
nyelvû népszerû szintézise hazánk történetérõl (Histoire de la Hongrie. Paris, Hatier, 1996):
pompás kis könyv, amely olyan közönségsikert ért el, hogy rövidesen angol és német nyelvû
kiadása is keletkezett. Ez a késõi munka, Molnár utolsó nagy vállalkozása a szerzõ szellemi
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frissességérõl, naprakész tudásáról és imponáló áttekintõ képességérõl tanúskodott. A kívül-
rõl érkezõ felkérés eredménye olyan megbízható, teljesen korszerû referenciamunka lett,
amelyhez fogható máig sincs a külföldi könyvpiacon. (Idén zsebkönyv formában is megjelent
a párizsi Perrot-nál.)

Eddig munkái fényében jellemeztem Molnár Miklóst: ideje, hogy végre a mûvelt, de mûvelt-
ségét sosem fitogtató, a jó humorú és életvidám, de olykor csüggedõ és magában kételke-
dõ, a nemcsak finom tollú, de érzékeny lelkû és ezért könnyen sebezhetõ emberrõl is szóljak.
Ez annál is indokoltabb, mivel Molnárt kora fiatalsága óta ismertem, s mintegy hatvan éven át
legjobb barátaim között tartottam számon. Ez persze nemcsak könnyebbség egy portré felrajzo-
lásánál, hanem gátlások forrása is: újból és újból felvetõdik a kérdés, mi az, amit egy személyes
viszonyból az embernek joga van a külvilág elõtt kiteregetnie?

Molnár Miklós ugyanabból a budapesti értelmiségi társadalomból jött, mint én, de szellemi
környezete sok tekintetben más volt, s fontos különbség az is, hogy (akkor még irodalmári am-
bíciókkal) õ egy olyan korszakban kezdte meg aktív életét, amikor (a negyvenes évek elsõ fe-
lében) én még csak középiskolás diák voltam. Azt tudom, hogy a háborúról, a nácizmusról és az
ország kiszolgáltatott helyzetérõl hasonlóképpen vélekedett, mint a körülöttem lévõ családi-ba-
ráti kör, de arról már nem sokat tudok, hogy miként is élt a fiatal Molnár mint társasági em-
ber vagy mint szolgálatra behívott tiszti önkéntes, de úgy is mint a színház világának szerel-
mese, egy primadonna ifjú férje, emellett Giraudoux és más francia szerzõk drámáinak for-
dítója.

Arra azonban jól emlékszem, hogy a háborúvég elsõ éveiben Miklós a Szabad Szó irodalmi
kritikusa és a Magyar Színház dramaturgja volt. Parasztpárti kötõdései ellenére ahhoz a körhöz
tartozott, amelyhez két másik Miklós (Vásárhelyi és Gimes), akik egy-két év múltán végül át
is csalogatták õt a magyar kommunista párt központi lapjához, a Szabad Néphez. Molnár ebben
a szerkesztõségben is irodalmi-színházi kritikus volt, s itt ismerkedett össze második felesé-
gével, a moszkvai emigrációban született Rudas Évával, aki aztán élete végéig hû társa maradt.
Tõle nemcsak két szép fiúgyermeket kapott, hanem a szovjet propagandaszólamok elleni felvér-
tezõdést is. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Moszkvából hazaszivárgott emigránsok kö-
zött többen is voltak, akik a „megvalósult szocializmus” iránt semmi illúziót nem tápláltak, s
ha másutt nem, legalább szûkebb körben óvták családtagjaikat és barátaikat attól, hogy a szov-
jet életviszonyokról szóló hivatalos beszédet készpénznek vegyék.

Molnár Miklós mint a magyar irodalom szakszerû ismerõje és határtalan szerelmese a
Katona Józsefrõl írott, 1952-ben megjelent kis remekmûvével hagyott nyomot maga után. De
irodalmi ízlése már 1950-ben konfliktusba hozta õt a kommunista párt kultúrpolitikájával:
Az ember tragédiája bemutatása alkalmából a Szabad Népben közölt írása olyan nemtetszést
váltott ki „felsõbb körökben”, hogy távoznia kellett a központi pártlaptól. Így került némi ke-
rülõ után az Irodalmi Ujság szerkesztõségébe, s lett belõle ennek a – szovjet mintára szüle-
tett – hivatalos irodalmi orgánumnak az elsõ igazán irodalom-igényes, rátarti – és éppen ezért
megint csak konfliktusokba keveredõ – szerkesztõje. A sztálinista felsõ vezetéssel való ismé-
telt összetûzéseivel magyarázható, hogy Molnár igen hamar csatlakozott az 1953. júniusi,
Nagy Imre-féle reformvonalhoz, s fejlõdött tovább szellemileg ennek a nyomvonalán, egész
1956-ig, s persze azon túl (az emigrációban) még sokkal tovább. Az Irodalmi ujság az õ szer-
kesztésében vált a szellemi ébredés és engedetlenség nyilvános orgánumává (ezért is váltották
le Nagy Imre elsõ bukásakor). Forradalom alatti szerepe közismert: õ írta a néplázadás olda-
lára átállt Szabad Nép utolsó számába a „Válasz a Pravdának” címû, a moszkvai vezetés ha-
zugságaival szembeszálló emlékezetes (és a világsajtóban azon nyomban címoldalra kerülõ)
állásfoglalást.
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Molnár Miklós 1955 elejei második félreállításának köszönhetõen újra felvehette tanulmá-
nyait, és talán ebbõl az idõszakból datálható az irodalomtól a modern történelem kérdései felé
való fordulása. Háború elõtt szerzett tanári oklevele 1956 kora õszén egy Lenin intézeti felsõfo-
kú diplomával egészült ki. Paradox módon ennek köszönhetõen pályázhatja majd meg emigrá-
cióba jutása után, Svájcban, a Nemzetközi Tanulmányok Genfi Fõiskolájának elõbb kutatói,
majd tanári állását. Doktori disszertációját már Genfben írja, és nagyon szerény szintû kutatói
pozícióból fokozatosan küzdi fel magát az egyetemi tanárságig. Említsük meg itt, hogy a nevezett
fõiskolán tanult volt egy éven át az ösztöndíjas Bibó István is, még a háború elõtt, aminek Molnár-
hoz annyiban van köze, hogy a hetvenes években, akkori genfi pozíciójából õ szorgalmazta a leg-
élénkebben az akkor már korosodó, börtönviselt Bibó újbóli meghívását az egykori alma mater
által. A meghívás el is indult, de a budapesti hatóságok konok tiltásának falába ütközött…

Legtartósabban Molnárnak ezen a rangos genfi fõiskolán volt katedrája, de nyugalomba
vonulása elõtt tanára volt a lausanne-i egyetemnek is. Mindkét helyen újkori történelmet és
diplomáciatörténetet oktatott, Lausanne-ban svájciaknak, a genfi intézményben pedig – ahol
egyebek között a nemzetközi szervezetek jövendõ vezetõit is képzik – öt világrész diákjainak.
Atipikus pályafutása nemcsak hogy nem vetett árnyékot svájci tanárságára, hanem intézmé-
nye egyik díszeként és legeredetibb elméjeként tartották õt számon. Francia-Svájc szellemi
fõvárosában kiterjedt társadalmi életet élt, és nagy tekintélynek örvendett. Nyolcvanadik szü-
letésnapjára ötszáz oldalas, háromnyelvû (német, francia, angol) Festschrift készült, amelynek
szerzõi között a közép-európai történelem és kultúra legnevesebb elemzõivel találkozhatunk.
A kötet címe – Szocializmus, kultúrák, történelem – maga is tükrözi Molnár mûködésének sok-
rétûségét. A kötet végén az emigrációbeli sorstárs, ugyanakkor szerzõtárs és jóbarát Nagy
László röviden összefoglalta Molnár életútját. Ebbõl a szövegbõl idézem:

„Egy budapesti fiatalember, aki a jól szituált értelmiségi polgárságból származik, szülõhe-
lyén jogi tanulmányokba kezd. Egyfajta családi hagyománytiszteletbõl. A szépség vonzása azon-
ban korán elhívja õt, méghozzá olyan erõvel, hogy felhagy jogi tanulmányaival, s a mûvészetek,
valamint az irodalom világa felé fordul. Késõbb, amikor már befutott színházi ember, beáll a
kommunista utópia szabadcsapatába. A társadalmi igazság szeretetébõl. Amikor elárulja õt az
eszmény, amelyet híven próbált követni, számûzetésbe szorul. Genfben, pályafutása utolsó for-
dulatát végrehajtva kutató, történész és tanár lesz belõle. Az igazság iránti szenvedélybõl. Így
foglalható össze dióhéjban Molnár Miklós életének folyása, amelynek ma 80. évfordulóját ün-
nepelhetjük meg.” S amelynek – teszem hozzá most már én – további öt évvel késõbb a vé-
gérõl kell megemlékeznünk.

Az én Miklós barátom nem volt boldog ember, noha az élet sok jóval ajándékozta meg, s mun-
kája a szakmájukban ismert, sõt elismert alkotók körébe emelte. Nem volt boldog, mert úgy
érezte, hogy éppen azok részérõl nem kapott igazi, õszinte, fenntartás nélküli elismerést, akik
számára a legfontosabbak voltak: a magyar szellem emberei részérõl. Örült annak, hogy a kilenc-
venes években a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjai sorába választotta õt, de ezzel együtt
is az volt a benyomása, hogy munkásságának hazai fogadtatása nagyon is szerény szinten maradt,
s hogy gondolatai nem hagyták azt a nyomot, amelyet pedig megérdemeltek volna. Ezzel a fájdal-
mával, úgy gondolom, nem volt egészen egyedül a magyar szellemi emigrációban.

Molnár Miklós számunkra, barátai számára, valamiképpen egy igazolódott jóslat szerzõje-
ként él tovább. Noha mint könyvcím, a „vereség diadala” eredetileg csupán arra akart rámu-
tatni, hogy még a levert forradalomnak is lehet haszna az azt kihordó és megvívó társadalom
számára, 1989 után, a III. Magyar Köztársaság létrejöttével ez a két szó másképp is igazolódott:
mint sejtés, amelyet a maga idejében talán sokan osztottak, de azzal a szókimondó tisztánlá-
tással, amely Molnár tollát vezette, nem mertek volna végiggondolni.
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