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Dippold Pál

Gyászünnep
Nagy Imre újratemetése a kortárs sajtó publicisztikáiban

A Hitel

1989.�június�16-ára,�Nagy�Imre�és�már-
tírtársai� újratemetésének� idejére� már�
lényegében� lezajlott� a� rendszerváltás.�
Ha�nem�a�technikai�részletkérdések�bo-
zótjában�csellengünk�–�ellenzéki�pártok�
újjászületése,� kerekasztal� tárgyalások,�
készülődés� a� következő� évi� parlamenti�
választásokra�stb.� –�a� fenti,�merésznek�
tűnő�állítás�igaz.

Az�természetesen�azóta�is�komoly�törté-
nelmi,�politikai�viták�alapkérdése,�hogy�
ki,�mit�is�ért�rendszerváltás�alatt.�Mi�ezt�
a�folyamatot,�pontosabban�ennek�egyik�
legfontosabb�pillanatát,�Nagy� Imre�vég-
tisztességét�a�kortárs�sajtó�publicisztikái�
felől� közelítjük� meg.� Két� lapot� vizsgá-
lunk,�az�ekkora�már�nagy�népszerűséget�
szerző,�az�előző�év�novemberében�indult�
Hitelt�és�egy�napilapot,�a�Magyar Nemze-
tet.�Megvizsgáltuk�a�Kapu�és�a�Ring�című�
folyóiratok�ehhez�a�dátumhoz�közeli�szá-
mait�is,�ám�a�publicisztika�műfajába�so-
rolható�írásokat�az�egész�országot�meg-
rendítő� és� erővel� eltöltő� eseményről,� a�
temetésről�nem�találtunk�bennük.� (Míg�
a�három�vezető�új�ellenzéki�lap�nem�al-
kalmazta�az�események�értelmezését�és�
értékelését� segítő� publicisztikát,� sőt� a�
könnyebben� elkészíthető� riportot� sem,�
addig�furcsa�módon�az�1989.�április�28-
án�Czakó�Gábor�főszerkesztésével�útjára�
indított�Igen�című�katolikus�ifjúsági�lap�
bátran�és�viszonylag�nagy�számban�tett�
közzé�írói-újságírói�műveket�a�Nagy�Im-
re-temetésről.)

A�Hitel –�kéthetenként�megjelenő�lapról�
lévén� szó� –� a� többi� folyóirathoz�hason-
lóan,� lényegéből� adódóan� nem� tudott,�
de� nem� is� akarhatott� naprakész� lenni.�
Szerkesztői�az�1989.�június�7-én�megje-
lent�lap�II.�évfolyamának�12.�számát�tu-
datosan�a�Nagy�Imre-temetés�eseményei�
elé� rakták� össze.� Az� addigra�már� a� ta-
butémák�köréből� kiszabadult,� 1956-ról�
szóló�szabad�beszéd�nevében�sokszínű,�
sok� műfajú� és� feltétel� nélkül� minősé-
gi� írásokkal� tisztelegtek� 1956�hőseinek�
emléke� előtt.� Ezzel� nem� mellékesen�
hozzájárultak� a� méltóságteljes� megem-
lékezéshez,� a� Nagy� Imre-temetés� meg-
rendítő,� az� egész� országot� felrázó� és� a�
nagyvilág�érdeklődését�is�kiváltó�tömeg-
rendezvénnyé� válásához.� A� temetésen�
egyébként�a�Magyar�Demokrata�Fórum�
embereiből�szervezte�meg�Lezsák�Sándor�
és�Olajos�Csaba�a�rendezők�nagy�létszá-
mú�csapatát.
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Milyen�szellemi�útravalóval�látta�el�a�Hi-
tel 1989.�június�16-ájának�részeseit�(ami�
nem� jelentett� mást,� mint� a� teljes� ma-
gyarságot�–�határon�innen�és�túl)?�A�Hő-
sök�terén�akkor�a�jelenlévők�százezrei�és�
az�eseményeket�a�szolgálatkész�közmé-
diumok�segítségével�figyelemmel�kísérők�
megélhették� a� nemzet� egységének,� an-
nak�kimondásának�felemelő�pillanatait.�
Azokat,�amelyeket�talán�csak�az�1956-os�
forradalom�napjaiban�élhettek�át.

A�Hitel� történetének� egyik� legjobb� szá-
mát� adta� június� 7-én� olvasói� kezébe.�
1956� egy� legendás� alakja,�Krassó�Mik-
lós�írása�szerepel�a�belső�borítón.�1956.�
október� 23-át� idézi:� „Minden� ország�
katonája� –� menjen� saját� hazájába.”� A�
neves,� Londonban� élő� Czigány� Lóránt�
jegyzetével� közzétett� Krassó-írás� szikár�
tényfelsorolásával�a�lehető�legpontosabb�
leírását�adja�a�forradalomnak.�Szinte�hi-
hetetlen,� hogy� egy� rövid� szövegben�mi-
lyen�magabiztosan�vezeti�át�a�figyelmet�a�
múltból�a�jelenbe,�és�mutatja�meg�a�ma-
gyar�forradalom�hatását,�a�világ�nagyha-
talmi� politikájában� játszott� szerepét.� A�
szálak,�amelyek�a�jelent�a�múlthoz�kötik,�
csak�távolról�és�a�gyáván�hazudozóknak�
bonyolultak,� kuszák.� Krassó� írásában�
minden�egyenes.

A� Hitelnek� sikerült� megszereznie� Nagy�
Imre� lányának,� Nagy� Erzsébetnek� az�
olasz� szocialisták� 1989� májusában�
megtartott� kongresszusán� elmondott�
beszédének� szövegét.� A� tanácskozáson�
kétezren� vettek� részt,� 90� országból� jöt-
tek�pártküldöttségek,�a�magyar�ellenzé-
ki�mozgalmak�képviseletében�a�Magyar�
Demokrata� Fórumot� hívták� meg.� Nagy�
Erzsébetet� rendkívüli� módon� tisztelték�
az�európai�szocialisták,�beszéde�is�nagy�
visszhangot� kapott� az� olasz� sajtóban.�
1956-ot� megidéző� szövegének� címe:� A 
megbékélés szellemére, társadalmi bé-
kére van szükség!� Nagy� Erzsébet� nem�
kertelt.� Pontos� szavakkal� adta� hallga-

tói-olvasói� tudtára� nézeteit� a� nemzeti�
és� családi� tragédiáról.� Az� olasz� szocia-
listákat� megszólítva� néhány� mondat-
ban�sebészi�pontossággal�érzékeltette�a�
magyarság� helyzetét.� A� következőkben�
idézettek�kimondásához�különös�bátor-
ság�kellett.�„Rendkívüli�megtiszteltetés�a�
számomra,�hogy�meghívtak�(apám,�Nagy�
Imre,�az�1958.� június�16-án�gyalázato-
san�kivégzett�törvényes�magyar�minisz-
terelnök�emlékezetéül)�a�nagytekintélyű�
Olasz�Szocialista�Párt�jelenlegi�45.�kong-
resszusára.�Tisztában�vagyok�azzal,�hogy�
ez�a�megtiszteltetés�az�OSZP�tisztelgése�
valamennyi�elesett�és�kivégzett�1956-os�
magyar� forradalmár� és� szabadsághar-
cos�előtt,�és�azzal�az�alázattal�fogadom,�
ami�eltölt�emlékük� iránt.�Tisztában�va-
gyok� azzal,� hogy� meghívásukkal� Önök�
a�világszabadság�magyar�harcosai�előtt�
tisztelegnek.”

Alig� néhány� héttel� apja� újratemetése�
előtt�tehát�Nagy�Erzsébet�a�világ�tudtára�
adhatta,� hogy�Magyarországon�megfor-
dult�a�szél,�és�június�16-án�a�magyarok�
ünnepélyesen� emlékeznek� majd� 1956�
valamennyi� elesettjére� és� meggyilkolt,�
kivégzett� áldozatára.� Egyszerre� távol-
ságtartóan,� ugyanakkor� érzelmeit� nem�
leplezve�közli,�hogy�édesapja�holtteste�–�
az�ő,�a�leánya�kívánságára�–�visszakerül�
a�301-es�parcellába,�oda,�ahol�kivégzett�
harcostársainak� százai� fekszenek.� Fur-
csa� szókapcsolattal� várja� ezt� a� napot,�
gyászünnepnek�nevezi,�melynek�a�nem-
zeti�megbékélés�napjává�kell�válnia.

Nagy�Erzsébet�pontosan�közli�azt�is,�hogy�
milyen�változások�szükségesek�szerinte�
Magyarországon:�nem�liberalizmus�kell,�
hanem�igazi�szociális�demokrácia.�Téte-
lesen�felsorolja,�hogy�milyen�lépésekkel�
lehet�eljutni�az�általa�vágyott�társadalmi�
berendezkedéshez.�Nagy�Erzsébet�az�új�
törvényhozástól�történelmi�elégtételt�vár�
1956� áldozatainak.� Valamiféle� sajátos�
függetlenség� vízióját� festi� fel:� Magyar-
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ország,� a� köztes� állam� egyaránt� barát-
ja�Keletnek�és�Nyugatnak.�Egy�egészen�
különös,�az�élet�minden�területét�átfogó�
rendszert� ismertet,� amelyben� gyerek-
kortól�az�időskorig�nagy�szerepe�van�az�
államnak�a�népesség�erkölcsi�és�gazda-
sági�biztonságában.�Szól�a�gazdaságban�
megjelenő� magánerőről,� a� munkavál-
lalók� szabadságáról,� a� kultúra� kiemelt�
szerepéről.�Nagy�Erzsébet�programja�fel-
tehetően�szöges�ellentétben�állt�az�1989-
ben�még�Magyarországon�hatalmon�lévő�
szocialista�elit�eszméivel.�Még�ma�is�nagy�
hatással�világít�ez�a�beszéd,�ami�néhány�
héttel�Nagy�Imre�temetése�előtt�szakadt�
ki� lányából.� Befejezésül� szinte�magától�
értetődő� természetességgel� közli,� hogy�
„Magyarországnak� jelenleg� nincs� se[m]�
megfelelő� államrendje,� se[m]� megfelelő�
gazdasága,�eladósodtunk,�társadalmun-
kat�számtalan�baj�gyötri.”

Az� egyszerre� fölemelő� és� megrendí-
tő� szövegbe� ékelődik�Bella� István�Nagy�
Imre-verse,�Arccal a földnek címmel.� A�
nagy�költők�csapatához�tartozó�Bella�eb-
ben�költői�mesterfogásaival,�a�Nagy�Er-
zsébet�által�elmondottakat�az�örök�em-
beri�érzelmekkel�megtámasztva�ad�hitet�
azoknak,�akik�a�szabadságra�készülnek.

A�Hitelnek�ezt�a�számát�egyébként�1956-
os� dokumentumfotók� illusztrálják.� A�
rommá�lőtt�pesti�utca�fölött�Szepesi�Atti-
la�Maléter�című�verse�világít�a�6.�oldalon,�
mellette� pedig� egy� hallatlanul� izgalmas�
dokumentum,�Milan�Drobac�ezredestől,�
Nagy Imre kísérője voltam� címmel,� ami�
a� jugoszláv� nagykövetségen�menedéket�
kérő�Nagy�Imre�történetének�mindaddig�
ismeretlen�részleteiről�vall.

Könczöl�Csaba�szociológus,�az�1983-ban�
tönkrezúzott�Mozgó Világ�állandó�szerző-
je,�Salgótarján, 1956. december 8-a�című�
mozaikszerűen� összerakott,� a� nógrádi�
forradalmi�eseményeket�bemutató�mun-
kája�legalább�annyira�izgalmas,�mint�az�

azt�követő�Perújrafelvétel�című�Gecsényi�
Lajos-írás,� amely� a� győri� forradalmár,�
Szigethy� Attila� különös� körülmények�
között� bekövetkezett� öngyilkosságáról�
szól.� És� kimondja,� hogy� lényegében� az�
1956� utáni�megtorlások� egyik� gyaláza-
tos�gyilkosságának�áldozatáról�van�szó.

Hogy�mennyi�indulat,�bánat�és�megaláz-
tatás� emléke� él� a� magyarságban� 1956�
kapcsán,� arról� megrendítő� dolgozatok�
tanúskodnak� a� Magántörténelem� című�
rovatban.� Sorra� lepleződnek� le� azok� a�
hivatalos� hazugságok,� melyekkel� há-
rom� évtizeden� keresztül� volt� kénytelen�
együtt� élni� a� magyarság.� A� forrada-
lom� egyik� legvéresebb� vidéki� eseménye�
volt� a�mosonmagyaróvári� sortűz.� Közel�
száz�ártatlant,�békés�civilt�gyilkoltak� le�
a�zöld�ávósok.�Ugyanígy�nem�tudhatott�
a� nagyközönség� például� a� forradalom�
egyik� központjában,� a� Kilián� laktanyá-
ban� történtekről.� Hosszú,� dokumenta-
tív� elbeszélésben� osztja�meg� az� olvasó-
val� emlékeit� Szalay� Róbert,� a� Magyar�
Néphadsereg� egykori� századosa.� Fürjes�
József�a�kommunista�hatalom�által�bő-
szen�lobogtatott�Köztársaság�téri�esemé-
nyekről�ír.�Pontról�pontra�cáfolja�azokat�
a�propaganda�által�sulykolt�állításokat,�
amelyek� a� felkelőket� gyilkos,� lincselő�
csőcseléknek� állítják� be.� Ez� a� dolgozat�
talán� nagyobbat� szól,� mint� az� előzőek,�
hiszen�a�Kádár-rendszer�egyik� leggyak-
rabban�és�legerőteljesebben�hangsúlyo-
zott�tétele�volt,�hogy�az�1956-os�forrada-
lom�nem�más,�mint� a�Köztársaság� téri�
lincselők�átmeneti�diadala.

Solymár�József,�a�jeles�újságíró-író�Szol-
noki tanú�címmel�teszi�közzé�ebben�a�ro-
vatban�1956-ról� szóló� jegyzeteit.�Szem-
közt� Szesztay� András� emlékezik� Bibó�
Istvánra.

Meglepő� és� megrendítő,� ahogy� a� Hitel�
22.�oldalán�Pásztor�Emil,�a�tudós�nyel-
vész� egy�1956.�november� elsejei�újság-
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ról,�a�Szabad Viharsarok�című�csongrádi�
lapról�ír.�Talán�ő�az�egyetlen,�aki�1989-
ben�észrevette,�hogy�a�cím�fölött�nem�a�
„Világ�proletárjai� egyesüljetek!”� jelmon-
dat� áll,� hanem� a� szózat� első�mondata,�
csupa�nagybetűvel�szedve:�„HAZÁDNAK�
RENDÜLETLENÜL�LÉGY�HÍVE,�OH�MA-
GYAR…”.�A�többek�között�a�tizennegye-
dik� aradi� vértanúról,� Kazinczy� Lajos-
ról� alapos� kutatások� után� könyvet� író�
nyelvész-professzor� éppen� azzal� a�mél-
tóságteljes,�visszafogott,�kicsit�szégyen-
lős�attitűddel�húzza�bele�nemzeti�imánk�
történetét,� stilisztikai� és� nyelvi� elemzé-
sét�a�dicsőséges�1956-os�napokba,�mint�
ahogy�vélhetően�1956-ban�a�magyar�ér-
telmiség�színe-java�élt.

A�Világ-Szem�rovat�mesteri�módon�illesz-
kedik�a�lap�első�részéhez.�1968.�augusz-
tus� 21-én� az� orosz� tankok� ugyanúgy�
lerohanták� Prágát,� mint� tizenkét� évvel�
korábban� Budapestet.� Ľubomír� Feldek�
idézi�meg�ezeket�az�időket,�egyrészt�egy�
konferencián�elhangzott�beszéd�írott�vál-
tozatával,� másrészt� a� Tankok a prágai 
utcán� című� versével.� Azért� nem�mond-
hatjuk,�hogy�kísérteties�a�hasonlóság�a�
magyarokat� és� a� cseheket� ért� gyalázat�
között,� mert� nem� hasonlóság� ez,� ha-
nem�maga�a�nemzetgyilkos�kommunista�
rendszer.�(A�Hitel�szerkesztői�nem�vették�
észre,�hogy�furcsa�módon�a�Feldek-írás�
itt� közzétett� változatában� végig� 1986.�
augusztus�21-e�szerepel.�Egyedül�a�vers�
alatt�van�ott�helyesen�az�évszám:�1968.�
Negyed� század� után� újraolvasva� nem�
lehet� ezt� az� évszámcserét,� a� rendkívül�
következetes�elírást�a�véletlennek�tulaj-
donítani.�Sok�jel�utal�arra,�hogy�az�ilyen-
fajta�véletlen�következetesség�a�szellemi�
kútmérgezők� munkájának� eredménye.�
Cseppet�sem�vigasztaló,�hogy�akkor�ezt�
az�ordító�hibát�senki�–�az�olvasók�sem�–�
nem�vette�észre.)

A�lap�közepén�egy�addig�példátlan�fény-
kép-összeállítás�mutatja�meg�1956�emb-

lematikus� alakjait,� a� Kádár-hóhérok�
áldozatait.� Fegyelmezetten� elrendezett�
képek�sorakoznak,�rajtuk�Gimes�Miklós,�
Losonczy�Géza,�Maléter�Pál,�Nagy� Imre�
és� Szilágyi� József.� Az� oldalon� csak� ké-
pek,�alattuk�a�nevek,�a�születési�évszá-
mok�és�a�halál�dátuma�szerepel.

Azt� hihetnénk,� hogy� a� Hitel� Nagy� Im-
re-számának� első� fele�már�mindent� el-
mondott,� amit� el� lehet�mondani� az� új-
ratemetés� előtt.� Ám� a� megdöbbentő�
képösszeállítás� után� valamiféle� fájdal-
mas�folytonosság�visz�el�egy�húsz�évvel�
későbbi� tragédiához,� Latinovits� Zoltán�
1976.�júniusi�öngyilkosságához.�A�világ-
gal� szent� indulattal� perlekedő,� a� sorba�
soha� be� nem� álló,� hatalmas� tehetségű�
színészre� három� vers,� egy� fénykép� és�
Huszárik� Zoltán� grafikája� emlékezik.�
Az� olvasóban�összeáll� a�kép,� fájdalmas�
pontossággal� érzékeli,� hogy� 1956� tör-
ténete� nem� zárult,� nem� zárulhatott� le�
Nagy�Imre�és�társai�kivégzésével,�ott�volt�
a� bánat,� a� megalázottság� minden� ma-
gyar� ember� lelkében,� és� folyamatosan�
szedte�áldozatait.

A�forradalom�hozta�felemelő�szabadság-
ban�–�amely�a�lapból�is�sugárzik�–�ott�go-
molyognak� az� 1989-es�magyar� valóság�
legkülönfélébb� dokumentumai.� Ezek�
közzététele� is� egyfajta� tisztelgés� 1956�
előtt,� hiszen� a� szabad� beszéd� jogát� 33�
év�után�végre�sikerült�kiharcolni.�Van�itt�
minden.�Nyílt�levél�egy�rendőr�százados-
hoz,� programtézisek� az� egészségügyről,�
melyhez�hozzászerkesztették�egy�főorvos�
szakvéleményét� és� a�Magyar�Demokra-
ta� Fórum� egészségügyi� fórumának� fel-
hívását.� Némiképp� komikusan� kötődik�
mindehhez�a�magyar�gyógyszerészek�ti-
zenkét�pontja,�a�Mit kívánnak a gyógy-
szerészek?,�melyet�1989.�március�20-ai�
keltezéssel� az� MDF� gyógyszerész�mun-
kacsoportja�nevében�bizonyos�Vancsura�
István�jegyez.�De�elfér�itt�Dobák�István,�
a� később� tárcáival� nagy� népszerűséget�
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szerzett� idős� petőfiszállási� tanárember�
kiskunfélegyházi� tudósítása� vagy� a� ké-
sőbbi� években� a� kisebbségügyi� pályán�
nagy� karriert� befutó� Furmann� Imré-
vel� készített� beszélgetés,� aki� a�Miskolci 
Fórum,� az� MDF� első� vidéki� újságjának�
szerkesztőjeként�nyilatkozott.

És� elindul�kívülről,� egyenesen�Wimble-
donból�Határ�Győző�szavaival�az�a�lehen-
gerlő�erejű�gondolatsor,�ami�behozza�az�
országba�a�szabadságot�és�a�nyugat-eu-
rópai� magyar� irodalom� legnagyobbjait.�
Az�1958-ban�készült�esszé�1956� lénye-
gét� különös� nézőpontból� ábrázolja:� egy�
különleges� tehetségű� ember� külföldre�
menekülésének�okait�rendszerezi.�Határ�
Győző�azért�író,�hogy�el�tudja�mondani,�
amit�mások�nem� tudnak,� így� az� 1956-
ban� Magyarországról� kisöpört,� nagy�
többségében� az� ország� színe-javát� kép-
viselő�200�ezer�magyar�sorsáról�is�szól.

Az� Európai� Protestáns� Magyar� Sza-
badegyetem� 1989-es� burgenlandi� ta-
nácskozásáról� két� írás� is� bekerült� a�
lapba,� ezek� természetesen� szintén� a�
szabadság� gondolatkörében� mozognak.�
Rendkívül� érdekes� Vályi� Nagy� Ervin� A 
változás keresztyén olvasata� című� ta-
nulmánya.� A� nagy� ívű� történelmi� átte-
kintés� a� több� ezer� évvel� ezelőtti� római�
filozófusoktól�vezeti�el�az�olvasót�a�máig,�
abba�az�időbe,�amikor�mindenki�számá-
ra� kétségtelen� változások� következnek,�
méghozzá�olyan,�az�örök�emberi�értéke-
ket�érintő,� felszabadító�változások,�me-
lyekről�többek�között�az�1956-os�magyar�
forradalom�szólt.

A� Hitel� Nagy� Imre-számát� két� vitatha-
tatlan� nagyságú�magyar� író� gondolatai�
emelik�meg:�Mészöly�Miklósé�és�Vasadi�
Péteré.�Mészöly�Miklós�Érintések�címmel�
teszi� közzé� rövid,� aforizmaszerű� formá-
ban�megírt�gondolatait.�Az�ő�jelenléte�a�
Hitelben�a�kezdeti�időkben�igen�erőtelje-
sen,� szinte� tüntetés� jelleggel� adta�min-

denki�tudtára,�hogy�ez�a�lap�nem�zárkó-
zott�be�a�népi-nemzeti�irányzat�híveivel,�
nem�kirekesztő,� ellenkezőleg,�befogadó.�
A�később�a�szabaddemokraták�holdud-
varához� csapódott� Mészöly� Miklós� írá-
sainak� minőségéről� lehet� ugyan� vitat-
kozni,� ám� felesleges.� Komoly,� nagy� író�
volt.�A�politikát� igyekezett� távol� tartani�
magától,� ugyanakkor� írásaiban� hatá-
rozottan� és� bátran� nyilvánvalóvá� tette�
a� magyarországi� kommunista� rendszer�
iránti�ellenszenvét.�A�hatalom,�ahogy�a�
nagyok�többségével,�úgy�vele�sem�tudott�
mit� kezdeni:� hol� engedte,� hol� korlátoz-
ta� publikációi� eljutását� a� közönséghez.�
Mészöly� Miklós� aforizmasora� a� forra-
dalmak�kapcsán�szikrázik.�A�Hitel�Nagy�
Imre-számához�talán�az�utolsó�illik�leg-
inkább:� „Kényszerű� optimista� jegyzet�
némely� forradalmak� margójára:� (talán)�
kisebb� aktuális� tragédia,� hogy� elfojtot-
ták,�leverték�őket,�mint�amekkora�távlati�
győzelem�az,�hogy�voltak�s�lehettek.”

A�valamikor�a�Ludovikára�készülő,�kis-
gyerekkorától� katonaiskolákban� nevel-
kedő,�minden�gesztusában�nagy�erőt�mu-
tató�Vasadi� Péter� azon� kevesek� egyike,�
akik� különösebb� lelki� sérülések� nélkül�
vészelték�át�a�kommunizmus�évtizedeit.�
Ezt�nemcsak�a�katonai�fegyelem,�hanem�
a� költő-esszéíró�mély� katolikus� hite� és�
óriási� filozófiai� műveltsége� is� lehetővé�
tette.� Éppen� ezek� miatt� neve� nemigen�
forgott�az� irodalmi�közéletben.�Kevesen�
tudtak� róla,� ám� akik� ismerték,� kétség-
bevonhatatlanul� hittek� írói� tehetségé-
ben.�Vasadi�Péter�gondolatait�korábban�
a� katolikus� sajtó� szigorúan� ellenőrzött�
orgánumaiban� tehette� közzé,� a� lénye-
gében�pártirányítás�alatt�álló�Új Ember-
ben�és�a�Vigíliában.�A�Hitel�elindulásával�
azonban�számára�is�kinyílt�a�világ.�Nagy�
kedvvel�tett�eleget�a�szerkesztői�kérések-
nek,�később�remek�publicisztikákkal�és�
versekkel�volt�jelen�a�lapban.�A�Nagy�Im-
re-számban�négy�levél,�A megtérés belső 
folyamatáról� címmel,� a� tőle�megszokott�
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kíméletlen�pontossággal�fogalmazza�meg�
a�katolikus�hit�alapelveire�épített,�azok-
ból�kinőtt�nagy�hatású�gondolatait.�Tud-
ni� kell,� hogy� Vasadi� Péter� évtizedekig�
járta�Magyarország�plébániáit,�és�tartott�
lelkigyakorlatokat.�Az�itteni�előadásokon�
munkálta�ki�azt�a�közérthető,�hatásos�és�
hatékony�érvelési�módszert,�mellyel�–�ha�
végletekig�csupaszítjuk�a�gondolatot�–�a�
tízparancsolat�üzenetét�közvetítette.�Va-
sadi�Péter�számára�fontos�volt�megjelen-
ni�a�Hitelben,�miként�a�Hitelnek�is�fontos�
volt�a�Vasadi-féle�hitvallás.

Az�1956-os� tematikához�köthető�a�már�
1989-ben� is� radikálisan� zöld� tételeket�
képviselő�Varga�Imre�(költő,�író)�szintén�
levél�formában�publikált�gondolatsora�a�
szabadságról.� A� lap� végén� konkrét�mi-
voltukban�visszatérnek�az�1956-os� tör-
ténetek,�Fekete�Gyula�ebben�a�számban�
kezdte�el�az�1956.�október-novemberben�
összegyűjtött� dokumentumaira� épített�
visszaemlékezéseinek�sorát.�A�nagy�írói�
tehetséggel�megjelenített,�szinte�filmsze-
rű�képsorok�az�események�hiteles�hátte-
rét�világítják�meg.

Czakó�Gábor�és�Banga�Ferenc� legtöbb-
ször�szellemes,�úgynevezett�rémmeséi�is�
1956-hoz� kötődnek.� A� következő� mon-
datok�zárják�a�lapot:�„Idézet�–�Nagy�Imre�
lánya� Nagy� Erzsébet� nyilatkozta� Kurcz�
Bélának� a� Magyar� Nemzet� 1989.� má-
jus�másodiki�számában:�»…Emlékszem,�
1954-ben� Kádár� hálálkodott� apámnak�
azért,� amit� a� kiszabadításáért� tett.� Jól�
tudta,� hogy� apám� minden� eszközzel�
sürgette� a� politikai� okokból� bebörtön-
zöttek,� az� internáltak,� a� kitelepítettek�
hazaengedését,� rehabilitálását� és� kár-
talanítását.� Rákosista� (?)� ellenlábasai�
viszont� késleltették� ezt.� Apám� Kádár�
köszönetét�elhárította:�’Ugyan,�János!’�–�
mondta,� ’Te� talán�másként� tettél� volna�
a�helyemben?’«”.�A�szörnyű�képtelenség,�
melyet� Czakóék� a� lap� végére� vágtak,� a�
kommunista�rendszer,�gondolkodásmód�

abszurditására�világít�rá.�Arra�a�romlott,�
beteges� és� gonosz� létformára,� melyben�
nincs� megbocsájtás,� nincs� kegyelem.�
Kádár�János�1958.�június�16-án�megy-
gyilkoltatta�Nagy�Imrét.

A Magyar Nemzet

A�polgári�értékrendet�a�szocializmus�kö-
rülményei�között� leginkább�megjelenítő�
napilap�a�Magyar Nemzet�volt.�Az�1989.�
június� 16-i� Nagy� Imre-temetés� környé-
kére� eső� lapszámokat� átvizsgálva� több�
meglepő�következtetésre�jutunk.

Június�8-án�a�Magyar Nemzet�7.�olda-
lán�jelent�meg�az�első�témába�vágó�írás,�
Nagy Imre emlékezete makulátlanul ik-
tatódjék be a nemzet tudatába� címmel,�
szerzője� Csurka� István.� Csurka� június�
4-én� elhangzott� rádiójegyzete� és� az� ez-
zel�keltett�hullámverés�összefoglalójáról�
van�szó.�A�szerző�azt�fájlalta,�hogy�a�há-
lás�közönségfogadtatás�mellett�goromba�
támadások�is�érték�jegyzete�miatt.�Ezek�
közül� is�a�mártír�miniszterelnök� lányá-
nak,� Nagy� Erzsébetnek� a� vádját� sérel-
mezte�leginkább,�a�vád�pedig�nem�más:�
Csurka�megsértette�a�kegyeletet.

A�lap�Csurka�rövid�bevezetője�után�közli�
a�nagy�vihart�kavart�rádiójegyzetet,�ami-
ről�a�szerző�határozottan�állítja,�hogy�a�
hiteles� nemzeti� közmegegyezés� érdeké-
ben� írta� és�olvasta� fel.�Ha�valaki� értett�
a�publicisztika�műfajába� tartozó� írások�
megkomponálásához,� az� a� dramaturg-
nak�is�kitűnő�Csurka�István�volt.�„Most,�
a�gyász�pompás�óráiban�csak�egy�foga-
dalmunk� lehet:� a�megtisztulásé”� –� írja.�
Túl� ezen,� a� korban� szokatlan,� bár� tőle�
megszokott�bátorsággal�tágítja�a�közho-
rizontot:�„ez�az�ünnepély�az�igazság�nap-
ja,�az�újrakezdésé�is�lesz,�[…]�a�magyar�
megújulás�és�életakarat�fiatal�jelvényeit�
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és�szentségeit�is�fel�kell�mutatnunk�ezen�
a�halállal�eljegyzett�napon.�És�ez�hatal-
mas�felelősség.”

Csurka�István�a�Történelmi�Igazságtétel�
Bizottsága� (TIB)� belterjes� és� szűklátó-
körű� megnyilvánulásait� bírálja.� Joggal�
mondja� ki,� hogy� a� TIB� munkálkodása�
mellett� mégiscsak� a� forradalom� utáni�
harminchárom�év�kényszernémaságban�
eltöltött�ideje�után�magyarok�millióinak�
is� rendkívül� fontos� ez� az� ünnep.� Nem�
lehet�tehát�ez�a�temetés�valamiféle�Tör-
ténelmi� Igazságtétel� Bizottság-féle� házi�
ünnepség,�a�magyar�népnek,� legfőképp�
a� forradalom� fiatal� örököseinek� is� ott�
van�a�helyük�a�koporsók�mellett.

A� kétségtelenül� őszinte� és� igaz� sorok�
után� Csurka� István� előáll� a� konkrétu-
mokkal� is.� A� TIB� rendezőinek� elképze-
lései� szerint�Nagy� Imre�sírjánál� „…az�a�
Méray� Tibor� fog� beszélni� –� meglehet� a�
család� akaratából,� de� hát� lehet� itt� va-
lami� a� család� akaratából� és� a� nemzet�
ízlése� ellen?� –,� akit� emigrációs�munká-
ja,�könyvei,�kiállása�kétségtelenül�feljo-
gosít� a� részvételre,� annak� idején� Nagy�
Imre-körhöz� tartozása� pedig� akár� egy�
mostani� kormánykitüntetésre,� de� Rá-
kosi-korszakbéli�múltja,� véresszájú�ha-
zudozásai�a�koreai�háború� idején,�az�a�
viszolygás,� amely�már�56�környékén� is�
övezte�pálfordulását�semmiképpen�sem�
arra,�hogy�a�legfontosabb,�a�nemzet�egé-
széhez�szóló�beszédet�elmondja,�és�az�új�
korszak�könyvének�első�lapján�szerepel-
jen.�Ez�súlyos�hiteltelenség.”

Rövid�rádiójegyzete�után�Csurka�immár�
a�Magyar Nemzetben�tovább� folytatja�a�
gondolatmenetet.�A�jeles�eseményről�vé-
leményt� formálni�minden�magyar� joga.�
„Mert�itt�nem�a�TIB�temet�és�nem�is�csak�
a� család,� hanem� az� egész�magyarság.”�
Csurka� István� a� következőkben� tétele-
sen�felsorolja�azokat�az�okokat,�melyek�
őt�arra�kényszerítik,�hogy�a�tőle�megszo-

kott� vehemens� határozottsággal� kérjen�
és�követeljen�szerepet�magának,�de�első-
sorban�minden�arra�méltó�magyar�em-
bernek�a�gyászünnepből.�Teszi�ezt�sok-
szor�szilenciumra�kényszerített� íróként,�
a� nagyhatású� Erdély-tüntetés� főszer-
vezőjeként�–�ahol�200�ezer�ember�gyűlt�
össze�a� falurombolás�ellen�tiltakozva�–,�
és�a�Magyar�Demokrata�Fórum�egyik�ve-
zetőjeként.

Csurka�István,�mint�eddig�mindig,�most�
sem� kertel.� „Nincs� tehát� miért� bocsá-
natot� kérnem� a� Nagy� családtól.� Miért?�
Mert,� tudván-tudva,� micsoda� darázsfé-
szekbe�nyúlok�és�mennyi�mocskolódás,�
hazug�vád�és�gonosz,�aljas�ártás�fog�érni,�
azon�vagyok,�hogy�Nagy�Imre�emlékeze-
te�makulátlanul�iktatódjék�be�a�nemzet�
tudatába…”�Ha�az�újratemetés�a�TIB�el-
képzelései�szerint�alakul,�ez�nem�történ-
hetett�volna�meg.

A� Magyar Nemzet� következetesen� ké-
szült�1989.�június�16-ára.�Június�10-i,�
szombati�számában�terjedelmes�összeál-
lítást�tett�közzé,�melyben�neves�magyar�
írók,�történészek,�politikusok�fogalmaz-
ták�meg�1956-tal�és�a�közelgő�újrateme-
téssel� kapcsolatos� gondolataikat.� Jel-
lemző� módon� a� kommunista� rendszer�
utolsó� perceit� jelentő� időkben� is� sokan�
óvatoskodva�írtak,�még�ekkor�is�a�sorok�
között� olvasva� kellett� eligazodni.� Ettől�
persze�a� legkevésbé�Eörsi� Istvánt,�a� fe-
negyerek-írót� kellett� félteni.� A� kétség-
telenül� igen� tehetséges� műfordító,� író�
és�költő� ekkorra�már�közzétehette�bör-
tönnaplóját.�Nagyon�erős�képeket�meg-
fogalmazva� idézi�meg� a�hozzá�hasonló-
an�1956-os� tevékenységükért�bezárt� és�
meggyilkolt� társai� emlékét.�Nem�tagad-
ja� hűségét� hozzájuk,� sőt� bátran� vállal-
ja� bűntudatát,� amit� sokak� halála� okoz�
a�kiszabadultnak.�„…hogyan�emészthe-
tem�meg,�hogy�a�mártírok�gyilkosaival�és�
bűntársaikkal�kell,�mondjuk,�a�könyve-
im�megjelenéseiről�alkudoznom?�De�aki�
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Antigonét� idézi:� temetetlen� holtakkal�
nem� lehet� egy� városban� élni.� Írótársa,�
Csurka�István�egy�héttel�korábbi�jegyze-
tének� elemei� köszönnek� vissza,� amikor�
arról�beszél,�hogy�a�búcsúztatás�szóno-
kainak�az�utolsó�pillanatokban�összeállt�
névsora� méltó� az� alkalomhoz,� hiszen�
nem�öt-hat�áldozatot�temetünk,�hanem�
valamennyit.�Eörsi�István�interjú�formá-
jában�tette�közzé�gondolatait.�Kérdezője�
a�kor�egyik�legjelentősebb,�óriási�tehet-
ségének�tartott�Bálint�B.�András,�aki�a�
Magyar Ifjúság� című� hetilapból� kirajzó�

az� emberi� jogok� érvényesítésére,� a� po-
litika� és� az� erkölcs� konfliktusának� fel-
számolására� törekedett.� Demokratikus�
nézeteket�valló,�nemzeti�elkötelezettségű�
politikus�volt.

A� Magyar Nemzet� olvasói� közül� a� leg-
többen�bizonyára�az�összeállításnak�azt�
a�részét�olvasták�el,�melyben�az�ország�
egyik�legnépszerűbb�színésze,�Sinkovits�
Imre�beszélt�azokról�az�emlékeiről,�me-
lyek�1956-hoz�és�Nagy�Imréhez�kötötték.�
Arról�az�egyszeri,�néhány�perces�találko-

Nagy Imre és mártírtársai újratemetése a budapesti Hősök terén, 1989. június 16-án.
Fotó: FORTEPAN / TM adományozó (Képszám: 77275)

a� gerinctörő� konszolidációt� túl� akarja�
élni,� annak� kompromisszumokat� kell�
kötnie.”� Eörsi� István� a� következőkben�
tűpontosan�írja�le�a�forradalmat,�annak�
előzményeit� és� következményeit,� Nagy�
Imre� tisztességét� és�Kádár�János�áruló�
szószegését.�Azt� is� leszögezi,�hogy�a�re-
formkommunizmus�nem�alkalmas�arra,�
hogy�az�országot�a�válságból�kivezesse.�
Hiteles�emberek�kellenek�a�változáshoz,�
változtatáshoz.�Kevés� ilyet� lát:� „Őszinte�
Paulushoz� előzőleg� egy� őszinte� Saulus�
szükségeltetik.”

kiváló�újságírók�egyike�volt.�A�rendszer-
váltást�alig�néhány�évvel�élte�túl.

Szabad� György� történész� függő� beszéd�
formájú� interjúban� vall� Nagy� Imréről.�
A� professzor� szavai� szinte� esszébe� ösz-
szeállva� helyezik� el� Nagy� Imre� alakját�
a� legújabb� kori�magyar� történelemben,�
ugyanakkor�a�teljes�magyar�történelem-
ben�is�sebészi�pontossággal�teszik�hely-
re� 1956-os� miniszterelnökünk� alakját.�
Legfontosabb� megállapítása� az,� hogy�
Nagy� Imre� a� hatalom� humanizálására,�
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zásról� emlékezett� meg,� aminek� hatása�
alól� élete� végéig�nem� tudott,� és�nem� is�
akart� szabadulni.� 1956.� október� 23-án�
Sinkovits� Imre� is� a� tömegben� vonult� a�
Petőfi-szoborhoz.�Kuczka�Péter�író�kéré-
sére�állt�ki,�és�Batsányi�János,�Ady�End-
re,�Petőfi�Sándor�verseit�szavalta.�Aztán�
a�színész�az�Országházba�is�bejutott,�ott�
is�arra�kérték,�hogy�álljon�ki�az�erkély-
re,� és�mondjon�verset,�amíg�Nagy� Imre�
odaér.�De�akkor�ez�már�kevés�volt,�ki�is�
fütyülték� –� emlékezett� az� eseményekre�
Sinkovits.�A�tömegnek�Nagy�Imre�kellett,�
aki�meg� is� jött,� és� néhány�mondatban�
elmondta� mindazt,� amiért� akkor� Ma-
gyarországon�élni�és�halni�kellett.�A�rö-
vid�beszéd�után�Sinkovits�már�bent,�egy�
parlamenti� nagyteremben� került� Nagy�
Imre� közelébe,� örökre� megragadtak�
benne� a� miniszterelnök� nyugodt� mon-
datai,� hangja.� Sinkovits� Imre� nemigen�
foglalkozott� sem� ’56� előtt,� sem� később�
a�politikával,�mint�mondja,�Nagy� Imré-
ről�„annyit�rögzítettem�a�fejemben,�hogy�
ez�az� ember,�bár�kommunista,�de�nem�
Rákosi,� nem� Gerő� és� Farkas� Mihály,�
hanem�a�hazáját�szerető�jó�magyar�em-
ber.”�Sinkovits�Imre�ugyanakkor�a�fele-
melő� emlékek� felidézése�mellett�hangot�
adott�1989-es�aggodalmainak�is.�A�ma-
gyarságát� vállaló,� népéhez,� nemzetéhez�
ragaszkodó�politikus�példát�adott�arról,�
hogyan�kell�megmaradni�hazafinak.�Ha�
ez�a�példa�nem�hat�át�minden�magyart�
Nagy�Imre�újratemetése�napján,�hanem�
az�el-�és�leszámolásokkal�lesz�elfoglalva�
a�nemzet,�nagy� lesz�a�baj.�Új�egységre,�
megbékélésre� van� szükség� –� fejtette� ki�
véleményét.

Az� összeállításban� megszólal� még� Ba-
logh� Sándor� történész-professzor,� aki�
azt�hangsúlyozza,�hogy�minden�szemé-
lyiséget� a� maga� történetiségében,� tel-
jességében� kell� vizsgálni,� életművét� ér-
tékelni.� Nagy� Imre� politikai� szereplését�
a� kor-� és� politikustárs� szemével� nézi,�
és� egyértelműen� hangsúlyozza� a� már-

tír� miniszterelnök� szocialista� mivoltát.�
Fekete� Ferenc� közgazdász� Nagy� Imre�
tanítványa,� később� munkatársa� volt� a�
Közgazdasági� Egyetem� agrár� tanszé-
kén.�Közelről� láthatta� tehát,�hogy�Nagy�
Imre�munkája,�gondolkodása�olyan�volt,�
amilyen�az�élete:�természetes,�egyszerű,�
tiszta.�Ahogy�Fekete�Ferenc�fogalmazott:�
Nagy�Imréből�hiányzott�az�önmítosz�te-
remtésének�szándéka.

A�Magyar Nemzet� június� 12-ei� számá-
ban�a�külpolitikai�rovatban�szerepel�egy�
Nagy�Imre-temetéssel�összefüggő�anyag.�
A� Novoje Vremja� szovjet� hetilap� cikkét�
szemlézik.� Túl� az� egyre� várakozóbb� és�
izgatottabb� hazai� sajtó� és� közvélemény�
figyelmén,�ez�az�első�jelentősebb�külföldi�
írás� ebben� a� tárgykörben.� Fontosságát�
elsősorban�az�adja,�hogy�a�szovjet�biro-
dalom� hivatalos� álláspontját� képviseli.�
Egy�bizonyos�Leonidov�nevű�szerző�négy�
oldalas,� azaz� igen� terjedelmes� és� elmé-
lyült�áttekintést�adott�Nagy�Imre�pályá-
járól.�A�magyar�ismertetőben�már�a�cím�
is�magára�vonzza�a�figyelmet:�Szovjet he-
tilap cikke Nagy Imréről.�Hogy�mire�szá-
míthatunk,�arról�az�alcím�ad�hírt:�„ma-
gatartása�ellentmondásos�volt”.

A� tárgyilagosnak� vélt,� jellemzően� párt-
bürokrata� nyelvezettel� megírt� szemle�
pontról� pontra� ismerteti� a� szovjet� írás�
gondolatmenetét.� Leonidov� bevezetőjé-
ben� leírja,� hogy� Magyarországon� nagy�
változások� indultak� el� az� 1988-as� pár-
tértekezlet� után,� ám� a� változások� nem�
érintik� a� különböző� társadalmi� rétegek�
helyzetének�legfontosabb�elemeit.�A�gaz-
daságban� nem� történt� javulás.� Ebből�
is� kiviláglik� a� jellemzően� kommunista�
alaptétel:�a�lét�határozza�meg�a�tudatot.�
Leonidov� viszonylag� hosszan� ír� arról,�
hogy�a�magyar�sajtóban�egyre�nagyobb�
helyet�kapnak�azok�az� írások,� amelyek�
1956�értékelésével�foglalkoznak.�Ráadá-
sul�elszaporodtak�azok�a�cikkek,�melyek�
szerint�1956-ban�forradalom�volt.�Némi�
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rosszallással�idézi�fel,�hogy�az�írások�azt�
hangsúlyozzák,� hogy� az� akkori� szovjet�
vezetés�tájékozatlan�volt,�és�ezért�a�szo-
cializmust�megmenteni� akarván� vetette�
be�csapatait.

Leonidov�a�rendszerváltás�hajnalán�meg-
jelent,�1956-tal�foglalkozó�magyar�köny-
vek�és�tanulmányok�többségében�egyfaj-
ta�véleménydiktatúra�elemeit� fedezi� fel.�
Ma�már�vicces,�de�1989-ben�véresen�ko-
moly�és�fenyegető�volt�a�szovjet�megszál-
ló� csapatok� egy� politikai� irányítójának�
véleménye:�„olyan�benyomás�alakult�ki,�
mintha� 1956� kapcsán� nem� is� létezne�
már�a�vélemények�pluralizmusa.”�Ez�az�
állítás�rendkívül�ostoba�módon�akarja�a�
(szocialista)� demokrácia� látszatát� meg-
erősíteni.�Igen�rafinált�gondolkodás�kell�
ahhoz,�hogy�bárki,�aki�a�szovjet� típusú�
diktatúra� elitjéhez� tartozik� –� márpedig�
a�Novoje Vremja szerzője�oda�tartozott�–�
le�merje� írni,� szinte� provokatív�módon,�
hogy�hiányzik�a�véleményszabadság.

A�magyar�sajtóban�kialakult,�1956�sze-
repét� tisztázni� akaró� írások� Leonidov�
szerint� egyoldalúak.� A� szovjet� szerző� a�
következőkben�Nagy� Imre�szerepét� tag-
lalja� a� folyamatokban.� Ekkor� születik�
meg� az� a� lényegében� az� egész� magyar�
nemzetet�sértő�megállapítása,�miszerint�
a�forradalom�miniszterelnökének�maga-
tartása� ellentmondásos� volt.� A� Novoje 
Vremja� cikkében� vádként� fogalmazzák�
meg,� hogy� Nagy� Imre� kormánya� nem�
tudta�megvédeni�a�rendszer�védelmezőit.�
Felsorolják� Nagy� Imre� általuk� végzetes�
hibának,�egyben�törvénytelennek�minő-
sített� lépéseit:�a�kilépést�a�Varsói�Szer-
ződésből,�a�semlegesség�kinyilvánítását,�
az�ENSZ-től�való�segítségkérést.

Nem� átallják� azt� hazudni� a� világnak,�
hogy�a�Szovjetunió�politikai�megoldásra�
törekedett.�Azóta�már�tudjuk,�hogyan,�a�
szovjet� vezetés� „nehéz� döntést”� hozott:�
a� forradalmat� eltiporták,� vagy� ahogy� a�

Novoje Vremja írja:�„pótlólagosan�szovjet�
csapatokat�vezényeltek�Magyarországra”.

A� cikk� Nagy� Imre� kivégzéséről� annyit�
tart�érdemesnek�leírni,�hogy�halála�tra-
gikus�volt.�A�győztesek�egy�hatalmas�bi-
rodalom� erejének� gőgjével� hárítják� el� a�
felelősséget�maguktól,� és�Magyarország�
megalázását,� elfoglalását,� megszállását�
nem�említve,�Nagy� Imre�életének�végét,�
a�gyilkosságot�személyes�tragédiának�ál-
lítják�be.

Az� természetesen� nem� maradhat� ki� a�
dolgozatból,� hogy� a� megszálló� szovjet�
csapatoknak� is�voltak�veszteségei,�azaz�
szovjet�fiatalok�haltak�meg�magyar�földön.

Leonidov� szerint� 1956-ot� nem� szabad�
az� 1989-es� mérce� szerint� vizsgálni,� ez�
utóbbi� mérce� ugyanis� azt� jelenti,� hogy�
a� Szovjetunió� elutasítja� a� nemzetközi�
problémák� erő� alkalmazásával� történő�
megoldását.

Bizonyos� értelemben� érthető� a� glasz-
noszty�és�a�peresztrojka�által� egyre� in-
kább� megbolygatott� szovjet� birodalom�
zavarodott� magyarázkodása.� A� Novoje 
Vremja�cikkének�közzététele�is,�hiszen�az�
egyik� tartományukban� –�mondhatnánk�
gyarmatot� is� –� a� szocialista� rendszert,�
annak�bűneit� leleplező�mozgalmak�erő-
södtek� fel.� Mindettől� függetlenül� azon-
ban� a�Magyarországot�megszállás� alatt�
tartó� százezres� szovjet� hadseregrész,� a�
Szovjetunió� érdekeit,� hatalmát� évtize-
dekig�kiszolgáló�magyar�vazallusaik,�az�
ő� fegyveres� osztagaik,� a� Munkásőrség�
jelenléte�Nagy� Imre� temetése�előtt�négy�
nappal� nem� a� mártír� miniszterelnök�
magatartásának� ellentmondásosságát�
hirdette.�Sokkal�inkább�az�összedőlőben�
lévő� kommunista� világbirodalom� értet-
lenségét,�hogy�a�világot�lehet�máshogyan�
is�értelmezni�és�látni,�mint�ahogyan�azt�
a�gondolatrendőrség�központjában�előír-
ják.
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A�Magyar Nemzet� azonban�ekkora�már�
túl� volt� a� szovjet� érdekek� alázatos� ki-
szolgálásán.� Néhány� oldallal� a� Novoje 
Vremja� cikkének� ismertetése� után� ter-
jedelmes� írást� találunk� Kopácsi� Sán-
dor� tollából� Egy korszak temetésére, s 
egyben feltámadásra tértem vissza…�
címmel.�Kopácsi�Sándort,�Budapest�egy-
kori� rendőrfőkapitányát� a� Nagy� Imre-per�
hatodrendű� vádlottjaként� életfogytiglani�
börtönre� ítélték,� mint� a� budapesti� felke-
lés� egyik�katonai� vezetőjét.�A�szerkesztők�
által�a�vallomás�műfajába�sorolt�írásból�a�
lehető� legpontosabban� ismerhetjük� meg�
annak�az�embernek�az�életét,�akinek�addig�
a�puszta�neve�kimondásáért�is�börtön�járt.

Kopácsi� Sándor� Kanadába� jutván,� im-
már� biztonságban,� belekezdett� emléki-
ratai� elkészítésébe.� A� Magyar Nemzet-
ben�közzétett�vallomásában�megrendítő�
mondatok� szólnak� az� új� hazájában� is�
még� rendszeresen� kísértő� börtönemlé-
kekről.�Rémálmait�nem�a�sokat�ajánlott�
pszichoanalízis,� hanem� könyvének� be-
fejezése� szüntette� meg.� Kiírta� magából�
fájdalmát.� Vallomásában� azt� írja,� hogy�
az� életbe� először� 1963-ban,� börtönből�
való� szabadulásakor� tért� vissza.� Most,�
1989-ben� a�második� nagy� visszatérése�
előtt�áll.�Megkérdezték�tőle,�hogy�nincs-e�
bosszúvágy� benne� a� félresiklatott� éle-
te� miatt.� Kopácsi� Sándor� őszinte� vála-
szába�egy�egész�nemzet�beleborzongott:�
„Nekem� is� megadatott� az� a� lehetőség,�
hogy�kisiklás�nélkül�folytassam�párt-�és�
állami�karrieremet.�Nem�ezt�az�utat�vá-
lasztottam.� Megborzadok,� amikor� arra�
gondolok…�mi�lett�volna,�ha�én�is�hata-
lomba�belesüllyedt,�magas�rangú�funk-
cionáriusként� kénytelen� lettem� volna�
segédkezni�politikai�elvbarátaim�elítélé-
sében.� Életutam� így� teljes.� Egyáltalán�
nem� tekintem� félresiklottnak.� És� most�
eljöttem� feleségemmel,� megbékélt� ér-
zéssel,� bosszúvágy� nélkül,� egy�megvál-
tozott�Magyarországra.�Június�16-ra,�a�
nemzeti�gyász�napjára,�hogy�tisztelegjek�

a�mártírok� emberi� és� politikai� nagysá-
ga�előtt…�Temetésre�tértem�vissza.�Egy�
korszak� temetésére� és� egyben� feltáma-
dásra,� amelyet� végső� soron� a� magyar�
nemzet,�a�sok�áldozatot�vállalt�hazai�el-
lenzék�harcolt�ki.”�Vallomása�végén�Ko-
pácsi�Sándor�összefogásra,�méltóságtel-
jes�gyászünnepre�és�a�múlt�lezárásához�
méltó�nagyvonalúságra�szólítja�fel�honfi-
társait.

A�rákövetkező�napon,�1989.� június�13-
án�a�Magyar Nemzet�első�oldalán�Főhaj-
tás� címmel� a�Hazafias�Népfront�Orszá-
gos�Tanácsának�közleménye�jelent�meg,�
melyben� a� szerzők� történészi� pontos-
sággal� idézik� meg� az� újratemetés� előtt�
Nagy� Imre� alakját,� politikai,� politika-
történeti�szerepét.�A�nagyközönség�előtt�
is�–�többek�között�a�Magyar Nemzetben�
megjelent� írások� segítségével� –� ismert�
élettörténet� legfontosabb�állomásait�so-
rakoztatják�fel.�Közös�ezekben,�hogy�egy�
kiegyensúlyozott,� nyugodt,� mondhatni,�
méltóságteljes,�erkölcsös�politikus�képe�
jelenik�meg.�A�hivatalos�közlemény�mű-
faja�nehezen�meghatározható,�ám�éppen�
a�publicisztikai� elemek�segítségével� vá-
lik�olvasmányossá.�A�pontos,� szép�ma-
gyarsággal�megfogalmazott�mondatok�is�
arra� intik�az�olvasót,�hogy�nemzeti� tar-
tásából,� hazaszeretetéből� egy� magyar�
se� engedjen,� ne� fogadjon� el� semmiféle�
álszent�magyarázatot�Nagy�Imre�és�tár-
sai�meggyilkolására,�hiszen�az,�mint�ír-
ják,�a�magyar�és�az�európai�történelem�
szégyenfoltja,� amit� a�Hazafias�Népfront�
elítél.� A� szervezet� méltóságteljes,� nyu-
godt� gyászszertartást,� illő� tisztelgést�
akar.� Mint� utolsó� mondatukban� írják:�
„Figyelmeztessen� e� gyásznap� a� társa-
dalmi� kiegyezés,� a� nemzeti�megbékélés�
múlhatatlan� szükségességére.”�Mindezt�
megerősítendő�a�Magyar Nemzet� e�szá-
mának� negyedik� oldalán� közlik� Nagy�
Imre� üdvözlő� beszédét,� ami� a� Hazafias�
Népfront�első�kongresszusán,�1954.�ok-
tóber�24-én�hangzott�el.
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A�két�szöveg�közé�ékelve�az�újság�5.�ol-
dalán� közzéteszik� Háy� Gyula� Az utol-
só találkozás Nagy Imrével� című,� még�
publikálatlan�önéletrajzi�könyvének�egy�
részletét.� Ebben� a� kitűnően� fogalma-
zó�író�Nagy�Imréhez�kötődő,�a�politikus�
rokonszenves� tulajdonságait� bemutató�
mondatait�olvashatjuk.

A� temetést� megelőző� napon� a� Magyar 
Nemzet� több� dokumentumot� tett� közzé�
a�temetéssel�kapcsolatban.�A�lap�legfon-
tosabb,�harmadik�oldalát�a�Miniszterta-
nács� középen� elhelyezett� gyászkeretes�
közleménye� uralja.� Ennek� lényege� cí-
mében�megtalálható:�A Minisztertanács 
osztozik a hozzátartozók gyászában.� A�
részvét� –� groteszk�módon�megkésett� és�
túllihegett� –�mondatait� tudósítások� ve-
szik�körül,�melyek�a�kormány�azon�erő-
feszítéseiről�adnak�hírt,�miszerint�„Nagy�
Imre� és� követőinek� eszméi� a� mai� kor-
mánypolitika�fontos�összetevői.”

Ami� 1989� elején� még� rendszerellenes�
tételnek� tűnt,� nevezetesen� 1956� nép-
felkelésnek�minősítése,�azt�alig�néhány�
hónap�elteltével�szinte�hivalkodó�módon�
tűzte� zászlajára� a� hatalom.� A� Magyar 
Nemzet� vizsgált� oldalán� alcím� tudat-
ja,� hogy� a�megváltozott� nézetekről� szó-
ló�hivatalos�nyilatkozatot�megküldik�az�
ENSZ�főtitkárának,�egy�másik�cím�meg�
azt�kiabálja,�hogy�az�Országgyűlés� tör-
vénnyel� szolgáltat� igazságot� az� ártatla-
nul� elítélteknek.� Az� oldal� jobb� szélén,�
ott,� ahol� a� lapok� hagyomány� szerint�
legfontosabb� írásaikat,� vezércikkeiket�
szokták� közölni,� a� Nagy� Imre-temetés�
szervezőinek� és� a�mártírok� hozzátarto-
zóinak� felhívása�áll,�melynek�címe�egy-
szerre� óvatos� és� felemelő:�Fegyelmezett 
méltósággal emlékezzünk és kezdjünk új 
emberibb korszakot.�Az�a�viszály,�amely-
lyel�korábban�Csurka�István�írása�után�
kezdtek� el� a�Magyar Nemzetben� foglal-
kozni,� megszűnni� látszik,� hiszen� a� fel-
hívás�aláírói�egyfajta,�addig�teljességgel�

szokatlan�nemzeti�összefogást� jelenítet-
tek�meg.�A�mártírok�hozzátartozói�után�
ott�sorakoznak�a�rendező�szervezetek.

Két�apró�hír�a�felhívás�alatt�a�társadalmi�
változások,�a�rendszerváltás�igen�furcsa�
kettősségére�világít�rá.�Az�egyik�arról�tu-
dósít,�hogy�a�Magyar�Demokrata�Fórum�
kérésére� Budapesten� két� templomban�
is� gyászmisét� rendeznek� a� forradalom�
mártírjainak� emléke� előtt� tisztelegve,� a�
másik�pedig�arról,�hogy�a�munkásőrség�
a�gyász�tisztelete�miatt�a�temetés�napján�
egyetlen� egységénél� sem� tart� kiképzést�
és�lövészetet.

Az� oldalon� felbukkan� a� rendszerváltás�
időszakát� közvetlenül� megelőző� évek�
egyik� legdivatosabb� újságírója,� a� Diur-
nus�művésznéven�publikáló�Bodor�Pál.�
Publicisztikának� szánt� apró� jegyzete�
teljességgel� méltatlan� akár� a� Magyar 
Nemzethez,� akár� a�másnapi� gyászszer-
tartáshoz.�Az�Erdélyből�áttelepült,�bosz-
szantóan�tudálékosan�és�modorosan�fo-
galmazó�szerző�ebben�a�jegyzetben�sem�
tagadja� meg� egzisztenciájáért� reszkető�
gyáva�önmagát.�Milyen ország?� címmel�
elmélkedik� anélkül,� hogy� fogalmazása�
bármelyik� részében� is� állást� foglalna�
–�még� csak�nem� is� politikailag,�hanem�
emberileg,�erkölcsileg�–�a�Nagy�Imre-te-
metés� ügyében.� (Személyesen� megélt�
tény:�Bodor�Pál�a�korábban� idézett�Er-
dély-tüntetésen� és� a� Nagy� Imre-teme-
tésen� is� folyamatos,� sopánkodó� és� lát-
ványos� aggódásával� hívta� fel�magára� a�
figyelmet.)

A�június�15-ei�szám�következő�páratlan�
oldalán,�az�ötödiken�fakszimilében�tesz-
nek�közzé�három�lapot�a�Nagy�Imre-per�
irataiból.� Erre� sem� volt� példa� addig� a�
magyar�napilapok�szocializmus�korabeli�
történetében.
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A�gyászünnep�napján�a�Magyar Nemzet�
címlapján� egy� addig� elképzelhetetlen�
asszociációkra� okot� adó� szó� kiabál� Lit-
ván�György�terjedelmes�cikke�élén:�Fel-
támadás.�A� jeles� történész� írása� szikár�
egyszerűséggel,�ám�éppen�ezért�az�olva-
sók� érzelmeit� erősen� megmozgató� mó-
don�idézi�fel�1956�eseményeit,�Nagy�Imre�
és�társai�alakját.�Leírja�azt,�hogy�három�
évtized�hallgatás�után�a�temetés�napjá-
ra�a�Legfőbb�Ügyészség�is�megállapította�
a�Nagy�Imre-perről,�hogy�az�koncepciós�
eljárás�és�politikai�gyilkosság�volt.�Ösz-
szeomlott�tehát�az�a�hazugság,�amelyre�
a�Kádár-rendszer�épült.�Ezért� lehet�azt�
mondani,�hogy�a�temetés�politikai�és�er-
kölcsi� feltámadás.� (Németh� Miklós� mi-
niszterelnök�megrázóan� szép,�Jó lenne, 
ha együtt mennénk tovább� című,� már-
már� a� szépirodalmi� publicisztika� ma-
gasságába� emelkedő� fontos� dolgozatát�
külön�elemzésben�értelmezzük.)

A� címlapon� a� Nagy� Imre-per� ügyészsé-
gi� törvényességi� óvása�kapcsán�készült�
interjút�teszik�közzé,�melyben�Dornbach�
Alajos� többek�között�a� forradalom�több�
száz�kivégzett�áldozatának�és�több�ezer�
börtönbe�zárt�elítéltjének�teendő�jóváté-
tel�lehetőségeiről�beszél.�A�lap�harmadik�
oldalán�Kurcz�Béla�foglalja�össze�annak�
az�előző�napi,�a� temetést� rendező�szer-
vek� által� tartott� nemzetközi� sajtótájé-
koztatónak� a� részleteit,� amelyen� kide-
rült,�hogy�milyen�óriási�figyelem�övezi�a�
világ�minden�táján�a�gyászünnepet.�Egy�
apró,� ám� rendkívül� kellemetlen� közjá-
ték� is� hozzátartozik� ehhez� a� tájékozta-
tóhoz.�A�Történelmi� Igazságtétel�Bizott-
ság�megtámadta�a�Magyar Nemzetet�az�
előző� napi,� Nagy� Imre-perből� közzétett�
dokumentumok� megjelentetése� miatt.�
Folytatódott� tehát� a� széthúzás.� A� Ma-
gyar Nemzet�munkatársai�a�június�16-i�
számban�szerkesztőségi�jegyzetben�tilta-
koznak�a�TIB�vádjai�ellen,�és�mondják�el�
teljesen�világos�okfejtéssel,�hogy�miként�
szolgálták�az�újságírói�szakma�szabálya-

inak�legteljesebb�betartásával�azt�a�nem�
kevés�bátorságot�követelő�munkát,�ami�
elvezetett�ehhez�a�nagy�naphoz,�a�valódi�
történelmi� igazságszolgáltatáshoz,�Nagy�
Imre� és� mártírtársai� újratemetéséhez.�
Mint�írják:�„Megvédjük�azt�a�tiszta�szán-
dékunkat,�hogy�a�szabad�szó�és�a�szabad�
közlés� erejével� hozzájáruljunk� ahhoz� a�
megújhodáshoz,�amely�népünkre�vár…”

Egy� furcsa� írás� kiabál� ennek� az� oldal-
nak�a�jobb�felső�sarkában.�A�címe�akár�
semmitmondónak� is�minősíthető,�Levél 
Nagy Erzsébethez.� Ám,� ha� szemünk� a�
szerző� nevére� fut,� azonnal� izgalmassá�
válik.� Végvári� Vazul� ferences� szerzetes�
írta,�aki�1956-ban�a�Budai�Vár�szabad-
ságharcosainak� volt� a� parancsnoka,�
és� aki� a�megtorlás� elől� az�Egyesült� Ál-
lamokba� menekült.� Saját� 1956-os� te-
vékenységét� ismertetve� hallatlanul� iz-
galmas�módon� fejezi� ki� tiszteletét�Nagy�
Imre�iránt,�és�részvétét�a�miniszterelnök�
lányának.�Végvári� Vazul� a� valamikor� a�
Ludovikán� katonai� mesterséget� kita-
nuló,�majd� tudós�paptanárrá�és� jótollú�
íróvá�váló�ember�túlemelkedik�a�hétköz-
napi�hívságokon�és�szerepeken,�amikor�
tisztelettel�kezet�nyújt�Nagy�Imre�lányá-
nak,� és� az� egykori� miniszterelnököt� is�
kiemeli� a� megszokott� viszonyok� közül.�
Levele�szerint�Nagy�Imrében�a�humánus�
és� jellemes� embert� tisztelte� és� tiszte-
li� emlékét�ma� is,� ezért�állt�mögé�1956-
ban.�Eljött�a�kiengesztelődés,�a�megbé-
kélés� ideje,� írja�Nagy�Erzsébetnek,�akit�
arra�kér,�hogy�különleges�minőségében,�
a�mártír�miniszterelnök�leányaként�hir-
desse�meg�a�magyar�nemzeti�kiengeszte-
lődés�jó�hírét.�Azt�a�méltatlan,�kicsinyes�
patvarkodást,� ami� néhány� esetben� a�
gyászünnep�előkészületeit�jellemezte,�ez�
a�fényes�szavakkal�megírt�levél�könnye-
dén�kiradírozza�az�ünnepből.�Az�oldalon�
olvashatunk�még�arról,�hogy�a�korábban�
jelzett�gyászmisék�mellett�igen�sok�újabb�
gyászistentiszteletet� hirdettek� meg� Bu-
dapesten,�a�katolikusok�mellett�megem-
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lékezések�lesznek�a�református,�az�evan-
gélikus,�az�unitárius� templomokban�és�
a�zsidó�imaházakban�is.�Egy�viszonylag�
terjedelmes� tudósítás� pedig� arról� szól,�
hogy�Nagy�Imre�kaposvári�szülőházánál�
emléktáblát� avattak.� Sokat� elmond� az�
esemény�jelentőségéről�az,�hogy�három-
ezer�ember�vett�részt�az�ünnepségen.

A�temetés�másnapján,�1989.�június�17-
én� –� ez�a�nap�szombatra� esett� –�a�Ma-
gyar Nemzet�címlapján�hatalmas�betűk-
kel�írták:�Emelkedett gyásszal búcsúzott 
az ország 1956 vértanúitól.� Az� ügyhöz�
méltó� írások� sorakoznak� a� címlapon.�
Szépen� megírt� szerkesztőségi� jegyzet,�
igényes,�pontos,�színes�tudósítás�a�Hő-
sök�terei�gyászünnepélyről�és�a�temetés-
ről,�majd�az�ünnepi�szónokok�beszédei�a�
megszólalások�sorrendjében:�Vásárhelyi�
Miklós,�Rácz�Sándor,�Mécs�Imre,�Zimá-
nyi�Tibor,�Király�Béla�és�Orbán�Viktor.

A� 301-es� parcellában� folytatódott� dél-
után� a� gyászszertartás,� itt�már� csak� a�
szűkebb�hozzátartozói�kör�és�az�általuk�
meghívottak� vehettek� részt� az� esemé-
nyekben.� A� temetőben� Darvas� Iván� és�
Mensáros� László� színészek� egyenként�
felsorolták� az� áldozatok� neveit.� Búcsú-
beszédet�mondott�Molnár�Miklós,� Gye-
nes�Antal,�Méray�Tibor,�Kopácsi�Sándor,�
Forgács�Ferenc�és�Fónay�Jenő.

Terjedelmes�összeállításban�tudósítanak�
a�Magyar Nemzet�munkatársai�a�buda-
pesti� eseményekkel� párhuzamos� vidéki�
megemlékezésekről,� és� részletesen� leír-
ják�azt� is,�hogy�miként�figyelt� a�Hősök�
terére�a�világ.�A�moszkvai,�prágai,�bonni,�
berlini,�párizsi,� londoni,�bécsi�és� római�
lapok�tudósításait,�a�rádiós�és�televíziós�
híreket�olvasva�letagadhatatlan�a�cím�ál-
lítása:�valóban�Magyarországra�figyelt�a�
világ.�Azon�nincs�mit�csodálkozni,�hogy�

Moszkvának�nemigen�tetszett�Rácz�Sán-
dor� és�Orbán� Viktor� beszéde,� hiszen� a�
szónokok� a� szovjet�megszálló� csapatok�
okozta�károkról�is�beszéltek.

Összefoglalóan�a�temetés�másnapján�ki-
adott�Magyar Nemzetről�megállapítható,�
hogy� sokoldalúan,� sokszínűen,� szak-
mailag� kifogástalanul� tették� dolgukat,�
amikor� a� Nagy� Imre-temetésről,� az� azt�
megelőző�és�az�azt�követő�eseményekről�
tudósítottak.�Ezen�még�az�a� sajnálatos�
tény�sem�változtat,�hogy�úgynevezett�ve-
zérpublicistaként�ebben�az�időben�Diur-
nus� Bodor� Pált� foglalkoztatták,� aki� jú-
lius� 19-ei,�Fordulatban� című� írását� így�
zárta:� „…most� lassú,� folyamatos� ugrás�
kell.�Amire�utoljára�a�honfoglalást�köve-
tő� egy� két� században� voltunk� képesek.�
Vajon�képesek�leszünk�újra?”

Az�ember�áll�25�évvel�később�az�időben,�
és� nézi� ezt� a� szerencsétlen�mitugrászt,�
aki� lassan�és� folyamatosan�akart�egész�
életében�ugrani.�Elképzeljük,�ahogy�las-
san�és�folyamatosan�kiugrik�a�Hősök�te-
rei�tömegből,�felemelkedik,�lassan�köröz�
a�Városliget�fölött,�és�közben�károg.�Nem�
irigyeljük� ezt� a� varjúéletet�Bodor�Diur-
nustól,�aki�soha�sehol�nem�érezte�otthon�
magát.

Németh Miklós Nagy Imréről

Az� 1980-as� évek� végének,� a� rendszer-
váltást� közvetlen� előkészítő� időszaknak�
egyik� meghatározó� politikusa� volt� Né-
meth� Miklós,� aki� a� Nagy� Imre-temetés�
időszakában� az� ország� miniszterelnöki�
tisztségét�töltötte�be.�A�közelmúlt�törté-
nelmének�kutatói�egyre�több�olyan�tényt�
tárnak� fel,�melyek� a� reformkommunis-
ták� csapatának� számtalan� előrelátó� és�
okos�tettét�ismerik�fel�és�el.
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A�Kádár-korszak�végén�nemzedékváltás�
következett�be�a�baloldalon.�A�fiatalsá-
gukból�éppen�csak�a�középkorba� lépők�
vagy�középkorúak�között�több�nagy�for-
mátumú,�a�nemzetközi�porondon�is�he-
lyét�jól�megálló�politikus�volt.�A�vagány�
Horn�Gyula,� a� józan� Szűrös�Mátyás,� a�
bátor�Pozsgay�Imre,�a�kíméletlenül�tisz-
tességes� Grósz� Károly� és� a� pengeagyú�
Németh�Miklós.

Németh�Miklós�életútja�még�a�legfantá-
ziátlanabb�szemlélőben�is�különös�gon-
dolatokat� indíthat� el.� Monokon� szüle-
tett,� vidéki� gyerekként�nőtt� fel,� a� józan�
paraszti�esze�soha�nem�hagyta�el.�A�kü-
lönösnél�több,�hogy�egy�évszázaddal�ko-
rábban�Monok�egy�másik�országvezetőt�
is� adott� az� országnak:� Kossuth� Lajost.�
Németh�Miklós�egyszer�sem�veszítette�el�
a� fejét,�nem�engedte,�hogy� indulatai�és�
vágyai� elragadják� őt� a� valóságtól.� Nem�
beszélt�arról�sokat,�hogy�szereti�a�hazá-
ját,�ám�amikor�megszólalt�vagy�leírta�ez-
zel�kapcsolatos�gondolatait,�ez�mindenki�
számára�nyilvánvalóvá� vált� beszéd�nél-
kül�is.

Így� volt� ez� 1989.� június� 16-án,� Nagy�
Imre�újratemetésének�napján,�amikor�a�
Magyar Nemzet�címlapján�közzétette�Jó 
lenne, ha együtt mennénk tovább� című�
írását.� Józan,� egyszerű,� ám� egészében�
mégis� felemelően� ünnepélyes� a� stílus,�
ami�Németh�Miklós�sajátja.�Ezen�szöve-
ge�irodalmi�értékű�publicisztika.�Hitele-
sen,�személyesen�induló�írás,�amelynek�
első� mondatában� furcsa� kettősséggel�
keveredik�az�én-tudat�és�a�mi-tudat,�ér-
zékletesen� elevenedik� meg� korosztálya�
Nagy� Imre-képe:� „csak� sűrű� ködfüggö-
nyön�keresztül�láthattuk.”�Az�1956-ban�
nyolcéves� Németh� Miklós� gyerekként�
nyilván�sok�mindent�érzékelt�a�magyar�
valóságból:� „A� korra,� amiben� élt� [Nagy�
Imre�–�D.�P.],�nem�a�türelem�volt�jellem-
ző.�Gyakran�öltek�és�csak�ritkán�temet-
tek�tisztességgel.”

Egy� gyászünnepélyi� beszédhez,� illetve�
íráshoz�semmiképpen�nem�illő�a�külön-
féle� negatív� tulajdonságok� felsorolása.�
Németh�Miklós�nagy�elődje�nyitottságát�
írja� le,� amelyet�nehéz� volt� gyakorolni�a�
szürkeség�korában.�Nagy�Imre�egyszerű-
en�nem�volt�hajlandó�hozzászürkülni�a�
középszerhez.� Németh� Miklós� írásának�
egyik� kulcsmondata� a� következő:� Nagy�
Imre�„a�paraszti�ősök�kijelölte�utat� jár-
ta.”

Politikusi� pályáját� egy� szépírók� által� is�
megirigyelhető� metaforikus� mondattal�
jellemzi:�„Nem�volt�rá�jellemző�az�önsúly�
nélküli�parafa�politikus,�csak�a�pillanat-
ra�figyelő,�percre�reagáló�magatartása…�
Képes�volt�előre�élni.”�Ennél�találóbban�
és� pontosabban� kevesen� tudták� értel-
mezni� Nagy� Imre� politikusi� életművét.�
Ha�kései�utódját�nézzük,�a�bizonyos�ér-
telemben�majdnem�ugyanazon� az� úton�
járó� Németh� Miklós� szintén� nem� volt�
„parafa� politikus”.�Németh�Miklós� gon-
dolataihoz� talán� csak� annyit� tegyünk�
hozzá,�hogy�Nagy� Imre�képes�volt�előre�
meghalni�is.

A�következő�bekezdésekben�Nagy�Imré-
ről,�a�reformszocialistáról�olvasunk.�Aki�
a� hozzá� hasonlók� közé� tartozik,� annak�
talán� legfontosabb� tulajdonsága� kell,�
hogy� legyen� érzékenysége� és� érzelmi�
intelligenciája.� Éppen� származása,� a�
magyar� paraszt� ősök� példája� határozta�
meg�Nagy�Imre�életének�utolsó�éveit,�és�
sarkallta�komoly,�nem�minden�kockázat�
nélküli�reformlépésekre.�Németh�Miklós�
sokadjára�teszi�a�mártír�miniszterelnök�
neve�mellé�azt�a�szót,�hogy�magyar.� Itt�
nyilván�szándékos�és�tudatos�stílusesz-
köz�kezelésről�van�szó.�Sem�az�ötvenes�
években,� sem� a� nyolcvanas� években�
nem�volt� illendő�a�hatalom�meghatáro-
zó� köreiben� senki� magyarságát� hang-
súlyozni,� hiszen� az� ideológiai� főirány� a�
nemzetköziség�volt.�Nagy�Imre�helyéről�a�
magyar� történelemben�azt� írja,� „életpá-
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lyája�–�oly�sok�nagy�magyarhoz�hason-
lóan� –�megbocsájthatatlanul� kettétört.”�
És� máris� felvillan� képzeletünkben� az�
első� felelős�magyar�kormány�miniszter-
elnökének,�Batthyány�Lajosnak�a�képe,�
Petőfi� Sándoré� vagy� korábbról� Rákó-
czi�Ferencé,�ha�túlzóan�vissza�akarunk�
menni,�II.�Lajos�királyé.

Nem�kevés�bátorság�kellett�ahhoz,�hogy�
a� temetés� napján,� amikor� még� szovjet�
katonák� százezrei� ültek� magyarországi�
kaszárnyáikban�és�Nagy� Imre�gyilkosa,�
Kádár�János,�igaz�már�elborult�tudattal,�
de�még�élt,�a�törvényes�magyar�minisz-
terelnök� 1956� legnagyobb� hősének� és�
áldozatának�sírjánál�azt�mondja:� „Nagy�
Imre�élete�és�halála�politikai�mártírium.�
A�mártírok�élete�mindig�tanúságtétel�és�
példázat…�Példája�azt�sugározza�felénk,�
nincs�más�mérték� csak� a�munka� és� a�
tisztesség.�Élni�úgy,�hogy�nem�elfogadni�
külső,�megalázó�parancsokat.”

Egészen� biztos,� hogy� Németh� Miklóst�
nem�az�ilyen�alkalmakkor�kötelező�hiva-
tali�pátosz�vezette,�minden�során�átüt�az�
őszinteség.�Nem�valami�szégyenlős�bűn-
tudat,� hanem� egy� igazi,�megszenvedett�
és� lassan� érő� bocsánatkérés� az� egész�
dolgozat.� Vallomás� is� egyben,� bátor,�
Nagy� Imréhez� méltó� vallomás.� Akkor,�
amikor�néhány�hónappal�korábban�még�
éppen� 1956� felemlegetése� ürügyén� né-
melyek�a�hatalom�csúcsain�a�fehérterror�
veszélyével� fenyegettek,� Németh�Miklós�
lényegesen� továbbmegy� annak� kimon-
dásánál,�hogy�1956�népfelkelés�volt.

Azzal,� hogy� Németh� Miklós� vállalja� és�
példaként� követi� a� Nagy� Imre� meg-
testesítette� eszméket,� az� 1989-es� je-
len� felelős� politikusaként� szövi� tovább�

gondolatai� fonalát.�Azt� írja,�hogy�az�új-
ratemetés�után�nem�lehet�olyan�az�élet,�
mint�amilyen�előtte�volt.�Tetteinknek�ezt�
a� gyászünnepet� a� nemzeti,� történelmi�
igazságtétel,� a� nemzeti� megbékélés,� a�
közmegegyezés� jelképévé� kell� avatniuk.�
Figyelmeztet�azonban�arra�is,�hogy�Nagy�
Imre�életpályája�ürügy�lehet�az�örök�vi-
szálykodók� széthúzást,� anarchiát,� gyű-
lölködést�jelentő�tetteinek�igazolására�is.�
A�felelős�államférfi�mondja�ki,�hogy�belső�
kiegyezés�kell,�mert�csak�ezután�követ-
kezhet�a�nemzeti�megbékélés.�Ennek�pe-
dig�nem�az�az�útja,�hogy�az�eddig�megbé-
lyegzettek�helyet�cserélnek�hóhéraikkal.�
Ha�ez�így�lesz,�nem�beszélhetünk�törté-
nelmi�igazságételről.�„Most�olyan�a�ma-
gyar�helyzet,�hogy�csak�együtt�lehetünk�
győztesek� vagy� vesztesek.� Ha� összefo-
gunk,� győzhetünk…� Győzelmi� esélyt�
csak�az�adhat,�ha�nem�azért� tárjuk� fel�
a�bűnt,�hogy�büntessünk,�hanem�azért,�
hogy�ne�kövessük�el�még�egyszer.”

Három� nagyformátumú� magyar� politi-
kus� volt� azon� a� napon� a� Hősök� terén.�
Egy�halott�és�két�élő.�Nagy�Imre,�Németh�
Miklós� és� Orbán� Viktor.� Három� nem-
zedék.�Ahogy�mesteri� írásában�Németh�
Miklós� megfogalmazta:� „Más-más� uta-
kat� megjárva� különböző� oldalról� érke-
zünk�a� ravatalhoz.�Jó� lenne,�ha�együtt�
mennénk�tovább.”

Hogy�ez�nem� így� történt,�annak�nem�a�
két�ott�megszólaló�magyar�politikus�volt�
az� oka.� Németh� Miklós� visszavonult� a�
politikától,� tisztességét,� tartását,� ma-
gyarságát�megőrizte.�Orbán�Viktort�pe-
dig�a�koporsók�mellett�elmondott�beszé-
de�szédületes�gyorsassággal�emelte�fel�a�
nagypolitikába�és�tette�méltóvá�Magyar-
ország�vezetésére.�Ez�azonban�egy�másik�
és�nagyon�hosszú�történet.


