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és túlhaladottá azt az elméletet, amely az 
állam mindenhatóságában véli meglelni 
az egyes emberek és az egész társadalom 
boldogulásának az útját� […] Lehangoló 
lenne, ha magyar közírók a nyugati példát 
követésre méltónak tartanák és magukévá 
tennék a populizmus és populista 
szó jelentésváltozását, e kifejezéseket 
olyasmire használva fel, amivel csak a 
zavart és a tanácstalanságot növelhetik�”30

Borbándi Gyula élete utolsó éveiben haza-
költözött� Jó lenne, ha az ő személyes 
életműve, valamint a magyar politikai 

emigráció és diaszpóra hagyatéka is 
hazatérne – azaz maradéktalan befoga-
dásra lelne a magyar közgondolkodásban� 
Ha komolyan vesszük a fent idézett 
gondolatot – „a magyar társadalmat, 
annak keresztmetszetét tükrözték” –, 
akkor ezáltal talán nemcsak a letűnt poli-
tikai emigráció múltját, a többedgenerá-
ciók érték- és magyarságőrző tevékeny-
ségét, az utóbbi időszakban gazdasági 
munkavállalás céljával kiérkezők gondo-
latvilágát, de saját magunkat is jobban 
megismerhetjük�

30	 Borbándi	Gyula:	A	populizmus	jelentésváltozásáról. 
Hitel,	1990.12.12.,	[59–60.]	60.

M. Kiss Sándor
Amit Ötvenhat népének köszönhetünk
Beszéd Vácon, 2019. október 23-án

Emlékezni jöttünk ’56 hőseire, ’56 
mártírjaira, ’56 ártatlan polgári áldo-
zataira, s rámosolyogni a még köztünk 
élő valahai harcosokra� Emlékezni az 
’56-os forradalmi ország boldog, majd 
elkomorult arcú lakóira, a meghurcol-
takra, a megtorlás elszenvedőire, emlé-
kezni tehát a harcoló, küzdő városra, a 
magyar vidékre, amelynek lakossága úgy 
övezte körül a szabadság fővárosát, mint 
a gyümölcs magvát a gyümölcs húsa�

Azt gondolom, senki számára nem 
vitás, hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc világtörténelmet alakító 
esemény volt� Annak idején álmélkodva 
figyelte a földkerekség a Molotov-koktélos 
pesti srác heroikus küzdelmét a világ 
egyik legerősebb katonai hatalma ellen� 
A Time magazin 1957� januári száma 
az év emberének választotta a magyar 
szabadságharcost� Tudjuk, a sajtó a 
világ minden táján szereti és vadássza is 
a szenzációt� De emellett a világ legjobb 
gondolkodói azt is felismerték, hogy 
valójában miért is lázadt fel a magyar 
nép, s mit akart elérni� Kajári Erzsébet 
kolléganőm kimutatása szerint 1951-
ben Magyarországon 34526, 1952-ben 
40842, 1953-ban 45521, 1954-ben – 
tehát Nagy Imre első miniszterelnöksége 
idején – 35900, 1955-ben 37174, 1956 
elején pedig 25793 ügynököt foglalkoz-
tatott a hírhedt Államvédelmi Hatóság�

Tegyük ehhez hozzá, hogy Rákosi idején 
több mint egymillió magyar állampol-
gárról vezetett figyelő dossziét a Belügy, 
s ez a „reform” jegyében, Nagy Imre 
első miniszterelnöksége alatt félmillióra 
csökkent�
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1952-ben a Büntetésvégrehajtás 37000 
letartóztatottat őrzött, ez a szám 1953 
júliusában, a Nagy Imre-kormánybeszéd 
után 18836 főre csökkent, de 1954 
második felére már 34108 főre emel-
kedett� A megszűnt internálótáborok 
politikai elítéltjeit tekintve a nem balol-
daliak közül néhányat újra elítéltek, 
kitiltottak a fővárosból, míg másokat 
rendőri felügyelet alá helyeztek vagy 
éppen megpróbálták beszervezni�  Az új 
szakasz politikája idejét írtuk, alig egy 
évvel Rákosi visszatérése és szűk másfél 
évvel ’56 előtt�

Hegedüs András volt miniszterelnök élet-
útinterjújában olvashatjuk: „A nemzeti 
ellenállást – mármint Magyarországon 
– meg kell különböztetnünk a hatalom-
átvétel korszakában, tehát a fordulat 
éve, 1948 előtt és az azután következő 
időszakban� Ezen a téren különösen 
1947 után történtek túlzások, amikor 
a bíróságok nem ismernek kíméletet, 
és nagyon sok a kivégzés� Különböző 
számítások szerint ebben az időszakban 
– különböző okok miatt – kb� nyolcszáz 
embert ítéltek halálra [���] Ezzel szemben 
megerősödik 1950–51-ben a nemzeti 
ellenállás� Nagyon sok ember előtt vilá-
gossá vált, nemcsak az, hogy a kommu-
nista párt hatalomra tört, hanem az is, 
hogy milyen társadalmi berendezkedést 
akar rákényszeríteni a magyar nemzetre� 
[���] A központilag elhatározott terrorin-
tézkedések mellett – ezek tervét jóvá-
hagyja a Titkárság és a Politikai Bizottság 
is – jelentős méreteket öltött az úgyne-
vezett állami terrorizmus� Tehát azok a 
terrorcselekmények, amelyeket állami 
szolgálatban álló személyek követnek 
el kulákokkal, szociáldemokratákkal 
szemben, és amelyeknek semmiféle 
legális alapjuk nincs� Olyan esetekre 
gondolok, hogy például a rendőrök vagy a 
párt és a tanács alkalmazottai kimennek 
a falvakba és megverik a parasztokat, 
mert nem léptek be a tsz-be� Így alakult 
ki az államilag intézményesített terror�”

Tegyük ehhez hozzá, hogy a tárgyalt 
időben minden harmadik magyar család 
ellen indult valamilyen büntetőel-
járás� Aligha kérdéses, hogy az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kitöré-
sének legfontosabb okánál tartunk: elég 
volt a diktatúrából, s az azt biztosító 
szovjet megszállásból�

Németh László írta 1956� november 
elején: „Az elmúlt hét azért volt óriási 
élmény a számomra, mert ez a néhány 
nap mutatta meg, nemcsak nekem, de 
az egész világnak, hogy a magyar nép 
erkölcsileg mekkorát emelkedett [���], 
hogy a nemzet gyötrésben, megaláz-
tatásban így összeforrt, hogy diákok, 
munkások, katonák minden előzetes 
szervezkedés nélkül közös elszántsá-
gukban így megszerveződhettek, a vezér 
nélküli felkelőknek ez a csodálatos 
látványa meghaladta nem reményemet, 
de képzeletemet is�”

Mindszenty hercegprímás többek között 
a kontinens békéjéről szólt: „Mi a kis 
nemzet barátságban (…) kívánunk élni 
a nagy Amerikai Egyesült Államokkal és 
a hatalmas orosz birodalommal egya-
ránt� Jószomszédi viszonyban Prágával, 
Bukaresttel, Varsóval és Belgráddal, 
Ausztriát pedig ebben a tekintetben 
máris minden magyar a szívébe zárta�”

Ravasz László református püspök – 
akárcsak Németh László – a nemzet 
etikai tartásáról szólt� „Az egyház büszke 
arra, hogy ez a forradalom tiszta volt és 
a nemzeti becsület védelme alatt állott� 
Életfeltétel, hogy mielőbb helyreálljon a 
rend, a nyugalom� A bűnösök elfogása, 
elítélése az állami szervek és a független 
bíróságok feladata és sohasem lehet 
egyéni akció tárgya�”

Egy 1956 után készült bizalmas jelentés 
szerint a forradalom és szabadságharc 
idején a kommunista akciók következ-
tében 20000 harcban született sebe-
sülés történt� Ebből 16700 a fővárosban 
és 2526 vidéken� A sebesülések 15%-a 
fejlövés volt� A fővárosban a hivatalos, 
de nem biztos adatok szerint 1945-
en, vidéken 557-en haltak meg� És 
ami a második szovjettámadás kegyet-
lenségére utal a szabadságharcosok 
maradék erői ellen: amíg október 23-a 
és 30-a között 757-en haltak meg, addig 
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november 4-e után 926-an� A világ 
csodálatát a döbbenet váltotta fel, s az 
a tényként kezelhető felismerés, hogy a 
kommunizmus egyenlő a diktatúrával�

Wilhelm Röpke, a világhírű közgazdász 
írta: „A magyar szabadságharcosoknak 
a barbár elnyomás ellen indított harca 
– amelyhez hasonlót nem találunk a 
történelemben – miértünk és az egész 
szabad világért folyt� Nincs szó, amely 
elég kemény volna ahhoz, hogy ennek az 
elnyomásnak durvaságát és kegyetlen-
ségét kellő módon elítélhessük�”

A világhírű oxfordi professzor Salvador 
de Madariaga figyelmeztetett is: „Amikor 
a magyarok ledöntötték Sztálin óriási 
szobrát, amely szép fővárosukat rútí-
totta, összetört a vörös cár otromba 
fémteste, de a talapzaton ott maradt – 
megcsúfolva minden sztálintalanítást – 
a zsarnok csizmája� Ez a csizma most 
maga magától ismét meg akar indulni� 
Ha nem pusztítjuk el mi, európaiak, 
minket taposnak el durva talpai�”

Az szinte természetes, hogy a világ 
polgártudatú gondolkodói sorra ítélték 
el a szovjet, illetve a vele szövetséges 
ortodox magyar kommunista fegyveres 
agressziót� A katonai intervenció és az 
azt követő kegyetlen megtorlás azonban 
a nyugati kommunista vagy kommu-
nista szimpatizáns értelmiség kiemel-
kedő személyiségeit is megdöbbentette� 
Jean-Paul Sartre, illetve Louis Aragon 
1956 végén a következőket nyilatkozta 
a France Observateurnek: „Alulírottak, 
akik sohasem tápláltunk barátságtalan 
érzelmeket a Szovjetunióval és a szoci-
alizmus ügye iránt, most mégis úgy 
érezzük, hogy tiltakoznunk kell a szovjet 
kormánynál� Tiltakoznunk az ellen, hogy 
ágyukkal iparkodnak elfojtani a magyar 
nép felkelését és függetlenedési törek-
véseiket�” Sartre még azt is hozzátette: 
„Tévedéseket nem lehet ágyútűzzel kija-
vítani� A szocializmus, mint orosz beho-
zatali áru, megbukott�”

Ugyancsak ebben a szellemben intézte 
szavait az olasz szocialistákhoz Ignotus 
Pál, az akkor már emigrációban élő, 
ismert baloldali gondolkodó is� „Amíg 
a népirtást, a nérói őrjöngést hibának 
könyveli el, esetleg baloldali elhajlásnak, 
kisiklásnak, amíg az üzemesített embe-
revést bocsátandó apró tévedésnek 
tekintik, addig akarva-akaratlanul a 
maguk forradalminak, haladónak érzett 
eszmevilágára és társadalmi rendjére 
sütik rá a szégyenbélyeget, mintegy 
kinyilatkozva, hogy náluk a hamis vád 
alapján az embermészárlás csak olyan 
illetlenségnek számít, mint másutt a 
köpködés a villamoson�”

1956� Már-már elkopott szólamnak tűnik, 
hogy a Németh László-i „vezér nélküli 
felkelés” ütötte az első szöget a kommu-
nizmus koporsójába� Ezek a mi eleink, a 
mezítlábas forradalmárok a Tóth Ilonák, 
a Tumbász Ákosok, Manszfeld Péterek, 
Toracz Sándorok és társaik elementáris 
erejű szabadság vágya és diktatúraelle-
nessége új perspektívát adott a magyar-
ságnak, s felnyitotta a Nyugat szemét� 
Megérdemlik, hogy szeressük őket, hogy 
ápoljuk emléküket, s ne feledjük, mit 
köszönhetünk nekik� Ötvenhat népét 
nem lehet és nem szabad elfelejtenünk�

Ha azt akarjuk, hogy 1956 valós értékeit 
tekintve kerüljön a nemzeti emlékezetbe, 
ezeket a névteleneket is nevesíteni kell, 
elmondani róluk, hogy mit tettek, és mit 
vállaltak a nemzet szabadságáért�

Tudatosítanunk kell: 1956 nem „kis 
októberi szocialista forradalom” volt, 
a nép nem a szocializmus megújítása 
érdekében harcolt, hanem a kommu-
nista terror és az idegen elnyomás ellen� 
És ennek a forradalomnak az igazi hősei 
nem a tiszteletünket különben joggal 
bíró kommunista reformer Nagy Imre és 
társai voltak, hanem a pesti és a vidéki 
fiúk és lányok�

Apáink és nagyapáink! Tisztelet nekik�
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Felhívás a rendszerváltás kordokumentumainak összegyűjtésére

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet (RETÖRKI) felhívással fordul mindazokhoz, 
akik (vagy akiknek felmenői) a rendszerváltás időszakának aktív részesei voltak azzal 
a céllal, hogy személyes visszaemlékezések, kordokumentumok, relikviák összegyűj-
tésével minél szélesebb iratanyag álljon össze a rendszerváltás harmincadik évfordu-
lójának emlékére�

A gyűjtés az alábbi – rendszerváltással összefüggésbe hozható – dokumentumtípu-
sokra összpontosít:

- iratok, dokumentumok

- választási plakátok

- szórólapok

- kéziratok

- tárgyi emlékek

- audio- és videofelvételek

- fényképek

- sajtóanyagok

- könyvek

A dokumentumok tulajdonosa dönthet úgy, hogy az eredeti iratanyagot letétként vagy 
ajándékozás formájában Intézetünk rendelkezésére bocsátja, amely gondoskodik az 
anyag őrzéséről és tudományos igényű kutathatóságáról� Természetesen nyitottak 
vagyunk arra is, hogy a benyújtott iratokról digitális másolatot készítésünk, az eredeti 
dokumentumokat visszajuttatva a tulajdonosnak�

A dokumentumok előzetes egyeztetés után leadhatók telephelyünkön, az alábbi 
címen: 1062 Budapest, Andrássy út 100� 1� emelet�

Előzetes egyeztetés céljából kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek 
valamelyikén:

E-mail: retorki@retorki�hu

Telefon: +36 1 301 8077

A dokumentumok beküldési/leadási határideje: folyamatos�

Bővebb információ az archívum honlapján érhető el: http://archivum�retorki�hu/
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