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A N D R Á S   S Á N D O R

Szabó Zoltán és az 1956-os forradalom

 „Személy szerint úgy vélem, hogy külföldön megjelenõ magyar írásnak egyedül
az adhat létjogosultságot, hogy a forradalom értelmét és mondandóját fokozó-
dó hûséggel és tisztasággal fejezi ki. Abban, hogy ki mirõl szóljon és hogyan
szóljon, a törvényhozó most egyedül a forradalom lehet. Egyszerûen azért, mert
Magyarországon a nép a forradalommal fejezte ki magát, a nagyvilágot ezzel
olyan ámulatba ejtve, amely elõbb szentnek, késõbb szenteskedõnek bizonyult.
Ahogy ez már lenni szokott. A késõ õszi forradalom mondandójának megõrzé-
se és kifejezése nem könnyû feladat. Még megértése sem könnyû. A nép ugyan-
is ebben a forradalomban olyanformán szólt, ahogyan a népdalokban fejezi ki
magát. E mondandó megértéshez, akár a népköltészet megértéséhez, bizonyos
alkati rátermettség kívántatik.” (Szabó Zoltán, 1956 Korszakváltás, Kenedi
János, szerk. Osiris, 2006, 240 sk. – a továbbiakban: 1956). Így írt Szabó Zol-
tán az általa szerkesztett Magyar Szó 1957. március 15-i számában. Ekkor már
a forradalom „mondandójának megõrzése és kifejezése” volt számára a fel-
adat, és õ ennek a feladatnak élete végéig eleget tett.

Azt hiszem, ténynek mondható, hogy Szabó Zoltán munkásságának, alkotói
életének második felét az 1956-os forradalom határozta meg, nem 1949-es
távozása párisi kultúrattaséi posztjáról, vagyis nem emigrációjának kezdete.
Akkor, 37 évesen, életének (egy híján) a felénél tartott. A forradalom évében 44
évesen és nagyon fiatalosan találta magát a számára legközelebbinek mondha-
tó események sodrában és egy konkrét és õt lelkesítõ ügy szolgálatában.

Kiemelt helyzete volt a Szabad Európa Rádiónál, hetenként meg kellett ír-
nia egy „Londoni levelet”, amit vasárnaponként olvastak be és sugároztak Ma-
gyarországra. A rádiótól viszont október 24-én azzal hívták fel, hogy folyamatos
tudósításokat küldjön, akkor még telefonon bediktálva, a magyarországi ese-
mények angliai fogadtatásáról. Ez a feladat felforgatta addigi életét. Napról
napra írhatott, mintha napilapba, sõt olykor egy nap három-négyszer is küldött
jelentéseket, helyzetfelméréseket. Barátja, Révai András is sürgette erre, mert
az otthoniaknak tudniok kell, „mi a visszhang”.

Ezt az akkor még telefonon küldött és 48 darabból álló sorozatot Kenedi
János fedezte fel Szabó Zoltán josselini házában a hátrahagyott papírok között.
Õ szerkesztette egy még 1988-ban Párisban megjelent kis könyvvé, és õ adta
neki a Küszöbrõl címet, megkülönböztetve attól a visszaemlékezõ sorozattól,
amelyet Szabó Zoltán Kívülrõl címmel 1957 õszén tett közzé az (akkor már és
még) londoni Irodalmi Újságban. A Küszöbrõl tulajdonképpen nyitott ajtót is
jelent, illetve jelenidõt. Szabó Zoltán arról számolt be, ami éppen történt, ami
történõben volt, és amibe õ bele is szólt. Õ ugyanis nemcsak beszámolt, ha-
nem értékelt is, óvott is, lelkesedett is. Résztvevõ volt, még nem megõrzõ.

Ezek a rádióba-olvasásra készített írások ma már rendkívüli hozzáférést nyúj-
tanak: nincs párjuk sem a forradalomról szóló írások, sem Szabó Zoltán írásai
között. A már visszatekintõ, de még 1957 õszén készült Kívülrõl sorozata sze-
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rint õ a Münchenbõl érkezõ felkérést akkor így aposztrofálta: „Vagyis Budapes-
ten vér folyik, odaát szó, itt tinta. E munkamegosztás kissé megalázó, enyhén
szégyenletes, és elsõ érzésem a kételkedés. Az, amit Münchenben földindulás-
nak mondanak magyarul, itt esetleg földlökésnek minõsül” (1956, 150. o.)
Hamar kiderült, hogy tévedett, és attól kezdve szorongó és féltõ izgalommal
földindulásról számolt be. Késõbb derült ki, hogy a forradalom a politikusok
világpolitikájában csak földlökésnek minõsült, holott az angol közvélemény
szerint nem az volt.

Mindenképp tanulságos ma olvasni, hogy õ akkor hírmagyarázatként miféle
tanácsokat is adott. Például: „Azok a jelentések, amelyek az ávósok vagy ávós-
gyanúsak tömeges lemészárlásáról érkeztek Angliába, itt – ezt nyíltan meg kell
mondanom – mélységes aggodalmat keltettek, noha mindenki megérti a szen-
vedélyek kirobbanását. … Ha az atrocitások tovább folytatódnának – a Nyugat
látja, hogy ezideig elszórt jelenségekrõl volt szó –, a népforradalom tiszta zász-
laja beszennyezõdnék, a Nyugat rokonszenve egységes nem maradna, s a négy
szomszédos ország közül Jugoszlávia várakozó magatartása is kedvezõtlenné
fordulhatna át, ezenfelül a tárgyalások útja a Szovjetunióval lezárulna, a szov-
jet csapatok rendõri  beavatkozásának útja megnyílnék. Ezesetben a bátorság
gyümölcsei a vérszomj uralma következtében veszendõbe mennének.” (1956,
39. o.) A veszély elõérzete és kióvásának felismert nehézsége magyarázhatja,
hogy az éppen idézettekre célozva megszólítás nélkül is nyilvánvalóan üzent
Mindszentynek, amikor azt mondta: „most minden magyar csak azért könyö-
röghet, hogy Isten adjon elég bölcseséget ahhoz érsekének, nehogy egy új
’Tomori, büszke vezér’ a magyarságot új s önkéntes Mohácshoz vezesse.” (1956,
40. o.)

Ez a beszámoló nem került beolvasásra, csak találgatni lehetne, hogy az
éppen idézettek vagy a következõk voltak cenzúrázandók: „Az elsõ követelmény
az, hogy a népforradalom erõi, vagyis az egész magyar nép, tisztában legyen
azzal, hogy különíteni kell, különbséget kell tenni, nagyon kérem, jegyezzék ezt
meg: a magyarországi szovjet csapatok múltheti szereplése és a Szovjetunió
mint nagyhatalom között. Tudom, hogy ez rettentõ nehéz, amikor vér folyt és
mennyi vér, amikor tankok tüzeltek és repülõgépek pásztáztak géppuskáikkal
pár nappal ezelõtt. Ennek ellenére az itteni felelõsségteljes vélemény az, hogy
míg a helyi szovjet csapatokkal szemben teljes gyõzelemre volt szükség a múlt
héten – a Szovjetunióval szemben modus vivendire, a népforradalom eredmé-
nyeit föl nem adó megegyezésre van szükség a közeli napokban. Ennek feltéte-
le az, hogy a Szovjetunióval tárgyaló kormányt a Szovjetunió, mint hatalom ne
tekinthesse ellenségesnek, ez idõ szerint.” (1956, 38. o.) November elsején
tehát, a világpolitikai helyzetet felmérve, és a véleményekre és hangulatokra
figyelve úgy látta, a kártyákban benne van az is, hogy a Szovjetunió eltûri Ma-
gyarország függetlenségét és vele a forradalom kibontakozását.

Ugyanakkor feltûnõ, ahogyan az idézett mondatokban a forradalom és a
szabadságharc közti különbségrõl és megkülönböztetésük szükségességérõl
beszélt, egyértelmûen a forradalom védelmében. Úgy gondolta, a forradalom
vívmányai csak akkor maradhatnak meg, ha a szabadságharc vereség nélkül
fejezõdik be, de úgy, hogy a Szovjetunió se vereségnek tekintse, ami történt.
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Ennek lehetõségére, a telefonjelentéseiben elhangzottak szerint, négy okból
gondolhatott. A nyugati baloldalon, még kommunista pártokon belül is, felhá-
borodást keltett a szovjet katonai közbelépés, a szovjet katonai intervencióba
belepusztulhatnak a nyugati kommunista pártok, és ezt Moszkvában is figye-
lembe vehetik. Másodszor, szerinte a forradalom, mint errõl szó lesz, demokra-
tikus szocializmust akart, egy szocialista országot pedig még ilyen körülmé-
nyek között is elviselhetett a Szovjetunió, ha Finnországot elviselte. Harmad-
szor, mivel kiderült, hogy a Nyugat nem lép közbe, a status quo továbbra is
fennmarad, Magyarország viszont szerencsés esetben kívül maradhat mindkét
tömbön, semleges lehet, mint az éppen szabadon engedett Ausztria. Negyedik-
nek azt is hihette, hogy a közvélemény nyomása a nyugati demokráciákban –
„Mint már többször mondottam, a magyar forradalom egyetlen igazi szövetsé-
gese a világ közvéleménye volt.” (1956, 131. o.) – hathat a kormányokra, hogy
ne maradjanak meg a felháborodásnál és az elítélõ szavaknál.

Szabó Zoltán gondolkodása szerint a szabadságharc szükséges rossz, a forra-
dalom viszont szükséges jó. A harc rossz, de az ország függetlensége megkívánja.
Forradalom és függetlenség persze összetartoztak Magyarországon 1956-ban, a
szabadság eszméje kapcsolta õket össze, de kétféleképpen, mert két megkülön-
böztethetõ összefüggésben. Forradalom lehetséges szabadságharc nélkül is, erre
példa Franciaország; szabadságharc lehetséges forradalom nélkül – ez a függet-
lenségi háború –, erre példa Németalföld. Amerikában jelentkezett együtt a ket-
tõ, kárhoztatta is Szabó Zoltán az amerikaiakat, hogy saját múltjukat árulták el,
amikor Magyarországot cserben hagyták (1956, 230. o.). Szabadságharcban egy
nép harcol egy vagy több másik nép ellen a szabadságért, ami tehát nincs meg
neki; egy forradalomban viszont országhatáron, egy népen belül, már keletkezett
szabadság, a forradalom maga a szabadság jelentkezése.

Így gondolhatta Szabó Zoltán, hiszen tényszerûen azt gondolta, hogy a for-
radalom addig tart, amíg az emberekben, tehát amíg tart a passzív ellenállás.
Érvelése „A hûség kérdése” címû írásában 1957 õszén volt olvasható, de Révai
Andrásnak már 1957. januári számvetésén alapult. Eszerint a forradalomnak
négy szakasza volt, tehát, tette hozzá Szabó Zoltán, tíz hétig tartott: az elsõ
szakasz október 23-ától 29-éig, az orosz katonák visszavonulásáig; a második
szakasz, a gyõzelmes forradalom, október 29-étõl november 3-áig; a harmadik
november 11-éig, az oroszok visszajöveteléig és fegyveres gyõzelméig; a negye-
dik pedig – „a forradalom leghosszabb szakasza, a passzív ellenállásé volt” –
januárig, hiszen „csak január elején tudta elfojtani nem Kádár, hanem az orosz
haderõ.” Ehhez a gondolatmenethez, helyzetfelméréshez tartozik Szabó Zol-
tánnak az a meghatározó nézete, hogy: a forradalomnak ebben a negyedik és
legtovább tartó szakaszában a magyar népakaratot tulajdonképpen a munkás-
tanácsok fejezték ki... „Az olyan ember, aki a magyar forradalomnak csak a
liberális jellegét hangsúlyozza, de szocialista alapjairól és progresszív lényegé-
rõl szívesen feledkezik, abban gyanús, hogy nem a forradalom formálta õt, ha-
nem õ formálja a forradalmat.” (1956, 236. o.) Ezt az Irodalmi Újság 1957.
október 23-iki számában jelentette ki.

Szabó Zoltán forradalom alatti tevékenysége közel sem merült ki beszámo-
lók írásában, itt azonban csak ezekrõl lehet szó. Amit akkor és közvetlenül a
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forradalom után írt, és amiben saját magáról, a Tardi helyzet és a Szellemi
honvédelem írójáról is vallott, mindenképpen hozzátartozik az 1956-os forra-
dalom értékeléséhez. Abban viszont, amit késõbb, leghatékonyabban húsz év-
vel késõbb írt a forradalomról, már figyelembe vette azt is, ami a világban utá-
na történt és a jövõben történhet. Ugyanazt gondolta tovább, de tovább gon-
dolta. Amit a forradalomra következõ évben és években írt, arról a múltról
szólt, ami nem múlik el: „a múlt az, ami nem elmúlik”; amit viszont késõbb írt,
arról a jelenrõl szólt, amelyik 1956-ban Magyarországon jelentkezett és egy
olyan jelen, amelyiknek jövõje van és lesz. Úgy gondolom, ez a diagnózisa most,
a Szovjetunió összeomlása után is érvényes.

Azt az értékelését, hogy az 56-os forradalom egyfelõl liberális, azaz demok-
rata, de másfelõl szocialista volt, õ a legtömörebben az általa szerkesztett Har-
madik út címû és Bibó István írásait magában foglaló, 1960-ban Londonban
megjelentett könyv bevezetõjében „a szabadság és a szocializmus páros csilla-
ga” kifejezéssel jelezte. Ez a Bibónak is tulajdonított álláspont az õ gondolko-
dásában bizonyos változáson ment át a hetvenes évekre, de lényegében meg-
határozó maradt. Értelmezését segítheti két körülmény ismerete.

Az egyik körülmény az, hogy Szabó Zoltán már 1939-ben úgy gondolta, hogy
tõlünk nyugatra „a földmûvest a parasztéletformából beleszabadították a pol-
gári életformába. A megoldás e formájával ma, a polgári életforma elbizonyta-
lanodása idején, mi már summásan elkéstünk. … Nekünk a parasztkérdést,
mint parasztkérdést kell megoldanunk. … Röviden: a parasztot tökéletesebb
parasztként, új és a jelenlegi Európában példa nélkül való parasztéletformá-
ban – egyenesen a nemzetbe kell szabadítanunk. Nem pedig elõször a polgári
életformába – mely nálunk amúgy sincs –, és csak ezután és ezen keresztül a
nemzetbe.” (Szabó Zoltán, Szellemi honvédelem, Markwardt Ágnes, szerk. Hét
Torony, 1990, 85 sk.) Ebbõl elsõ helyen  azt akarom hangsúlyozni, hogy szerin-
te a polgári életforma nyugaton már bomladozott, Magyarországon pedig nem
is volt. Érthetõ, hogy 1957-ben így írt 1956-ról: „Nem polgári forradalom, mert
nincs olyan erõs polgárság, amely a hatalmat magának kívánja, s nem is polgár-
ellenes, mert nem a polgárság volt hatalmon. Pártkasztellenes népi forradalom
ez, s nem kétes, hogy eleven erõi nem a demokráciának azt a fajtáját készítik
elõ, amelyben mi ideát élünk.” (1956, 200. o.) Véleménye szerint: „ez a népi
liberális forradalom épp oly szükséges következmény a kommunista totalitariz-
musban, amilyen szükségszerûek a polgári liberális forradalmak voltak a mara-
di autokráciákban.” (1956, 190. o.) Ebbõl egyaránt világlik ki, hogy számára a
„liberális” a „demokratikus” szinonimája, és hogy valamiféle demokratikus szo-
cializmusra gondolt, ahogyan Németh László is, és a népi írók java. Úgy emlék-
szem, Németh Lászónál már 1945 elõtt elõfordult a „népi demokrácia” kifeje-
zés, amit azzal rokonságban kell érteni, amit Szabó Zoltán 1957-ben „népi
liberális forradalomnak” mondott.

A másik körülmény az, hogy 1939-ben – és utána, a „szellemi honvédelem”
írásaiban – határozottan érvelt mind a nemzeti szocializmus, mind a nemzet-
közi szocializmus (kommunista) diktatúrája ellen. Ha a német áfium ellen jó-
val erõsebben, csak azért, mert akkor a német fenyegetést tartotta jóval na-
gyobbnak a magyarság számára; és õ elsõsorban a szellemi gyarmatosítástól
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tartott. Számára értelme volt a „magyarabb magyart” kifejezésnek, elsõdleges
feladat a nemzet magyarként megmaradása volt, és az idegen diktatúrákban
olyan totális, a szellemiséget is elnyomó-átformáló diktatúrát látott, amely
nemcsak Magyarország lakosságát uralta volna, de az emberekben saját, önálló
nemzetiségüket is.

Németh László jobb- és baloldal között „magyar oldalról” beszélt – ez némi-
leg más volt, mint Bibónál a „harmadik út” –, és Szabó Zoltán valóban magyar
megoldást akart a magyaroknak, egyúttal a jobb és bal között egy harmadik
utat, és mivel azok szélsõségeikben diktatórikusak voltak, olyat, ami mentes a
szélsõségek hatalmától és úgy demokratikus, hogy már nem polgári. Ráadásul
õ elmélet-ellenes volt, a két diktatúra viszont egyaránt elmélethez kapcsoló-
dott, elméletet akart megvalósítani, ha más-más elméletet is. Ezért szerette
már akkor idézni az általa tündökletesen megtalált Bocskai-mondatot: „mi sem
a dialektikához, sem az retorikához nem tudunk, az dolgot önmagát nézzük,
csak az mi nemzetünk javát és magunk megmaradását, azonkívül a szók és
rábeszélések minálunk semmit nem fognak” (Szellemi honvédelem, 78. o.) Ezt
„Reform” címû írásában idézte a Magyar Nemzetben. És aztán számos írásban,
újra meg újra.

A „dolog maga” feladatokat követelt meg, a feladatok megoldásokat, a meg-
oldások pedig helyzetismeretet. A helyzet nyilvánvalóan változott 1939 tavasza
és 1956 õsze között, a parasztság nem az volt a földosztás, majd termelõszö-
vetkezetekbe terelése után, mint a háború elõtt. Változott a helyzet a forrada-
lom idejére, és a tíz hét során osztályokra tagolódás nélkül vált szerinte néppé
a társadalom. (A „nép” szó egyaránt jelentette a parasztságot és a munkássá-
got is, az ország népét és a magyar népet is.) Végül változott a helyzet a hetve-
nes évekre – ha Szabó Zoltán gondolatmenetét vesszük figyelembe – abban,
hogy a nyugati demokráciákban is totalitárius erõk jelentkeztek. Ezt ma a sok
színben villódzó „globalizáció” szóval illetjük, ahogyan a „fogyasztói társada-
lom” kifejezés egységesítve, osztályokra tagolás nélkül nevezi meg az egész tár-
sadalmat. És akár igaza volt abban, akár nem, hogy a szabadságharc hamarabb
ért véget, mint a forradalom, vagyis abban, hogy a passzív ellenállás is még
forradalom volt, annyi biztos, hogy egy tekintetben meg lehet különböztetni
egymástól a kettõt. A szabadságharc leverése szörnyû volt, de gondolatilag prob-
lémamentes, míg a forradalom megtörtént, akármennyi ideig is tartott, és prob-
lematikus volt, egy új problémát exponált. Érthetõ, hogy Szabó Zoltánt ez a
forradalom foglalkoztatta elsõsorban.

1956 jelentõségét õ dologban látta. Abban, hogy ez volt szerinte az elsõ
igazi forradalom Magyarországon: „Forradalom van?...A szóval együtt a kétség
is felmerül. Forradalom a szó igazi értelmében sohase volt Magyarországon,
sajnos, csak szabadságharc; ezernyolcszáznegyvennyolcban csak forradalmárok
voltak, illetve volt egy forradalmár, egyetlenegy: Petõfi személyében.” (1956,
160. o.) 1956-ban viszont forradalom volt, spontánul tört fel mindenfelé az
országban, és az emberekben tört fel, vagyis nem valamelyik társadalmi osztály
forradalma volt. Nem polgári forradalom, de nem is a munkásság forradalma,
még ha a munkások forradalmi tanácsai tartottak is ki legtovább, hanem az
egész nép forradalma, amire még soha nem volt példa. Ebben állt Szabó Zoltán
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szerint világra szóló jelentõsége: „Ezerkilencszázötvenhat forradalma szükség-
szerûen újfajta – más minõségû forradalom volt. Az évszám a magyar és a len-
gyel országok történetében nem vált fordulóponttá. A bolsevizmus gyakorlatá-
nak, a Szovjetunió helyzetének és erejének, Európa felosztottságának korábbi
adottságaiban nem hozott fordulatot. 1956 a forradalmak történetében vált
fordulóponttá. Magyarországon az új, más determináltságú forradalmiság jele-
nik meg a színen – valóságos forradalommal –, amelynek kiváltója nem a ki-
zsákmányoltság tudata, hanem a totális kiszolgáltatottság közérzete. Az igé-
nyek összetételét és prioritásrendjét a modern totalitárius hatalom
dehumanizált mechanizmusának hatása határozza meg. Nem egy társadalmi
osztály az elnyomott, hanem az ember.” (1956, 225. o.)

Ezt már a hetvenes években írta, annak is a végén és a 80-as évek elején. A
lényegét 1977-ben mondta el Genfben egy magyar találkozón. Csírájában min-
den megtalálható ebben az eredetileg elmondásra készített írásban, amit a
forradalom idején telefonba diktált és a Szabad Európa Rádió Magyarországra
sugárzott. A rá következõ, 1957-es évben  ezt fogalmazta meg és publikálta. De
húsz évvel késõbb már hatott rá az is, ami a nyugati országokban történt, pél-
dául a párisi 1968, és az, amire hosszas gondolkodás, más szerzõk olvasása és
a forradalmiság átmentésének igénye vezette.

Ekkor, 1956-ra visszagondolva úgy vélte, elsõdlegesen nem is a nemzet volt
elnyomott: „Nemzeti sérelmek az emberben a magyart csakugyan érték, heten-
te többször az elõzõ években és a korábbi évtizedekben. De mi volt a sebzõbb,
a súlyosabb? Az-e, ami az emberben a magyart érte, nemzetbelit? Vagy az, ami
a magyarban az embert érte? Attól tartok, hogy az utóbbi. Mintha az emberek
keltek volna fel, felmentõ seregnek azonban nyomban megjelent az, ami nem-
zetbeli is bennük.” Felületes olvasó se értheti ezt félre, hiszen elõtte már ol-
vashatta: „1956 forradalmával Magyarországon nem a nemzeti karakter fejezõ-
dött ki. Ezzel a forradalommal a magyar nemzet jött létre. Újra meg újra, min-
den egymást követõ napon.” Az ember hangsúlyozásában Illyés „zsarnokság-
versére” hivatkozott: „De hát hol van e zsarnokságvers nem is kevés strófái közt
az, amely a nemzet szabadságának hiányát zsolozsmázza? …A nemzet itt egy-
szerûen a többes számmal van jelen. A zsarnokság az egyént szorítja Szahará-
ba, s az emberben magában van benne.”

Ebbõl következik, ha valakiben forradalom tör fel, már nem szem a láncban,
már kiszakadt-kiszabadult belõle. Ezt, az egyes embert, az elnyomott ember-
ben lévõ szabadító erõt és azt, ami ellen feltör, a totalitarizmust pedig azért
hangsúlyozta: „Mivel a totalitarizmusnak jövõje van. S ha ezt mondom, nem
azért mondom, mert azt képzelem, hogy Hitler vagy Sztálin visszatérnek vagy
visszatérhetnek. Itt inkább arról van szó, hogy a totalitarizmus nem kettejük
elidegeníthetelen és örökölhetetlen, monopolisztikus tulajdona volt. …Totali-
tarizmust létrehozhat a hatalom technikájának fejlettsége. Totalitarizmust a
technika hatalmának a fejlõdése is létrehozhat. Következésképpen, nekünk
magyaroknak univerzális felelõségünk volna az elsõ és eddig egyetlen
antitotalitárius forradalom tanulságait és mondandóit tisztázni, s nem feledni.
Elvégre ebben a forradalomban a mi nyelvünkön mondta a magáét a nép.”
(1956, 225. o.)
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Felületes olvasó ide, a mondandó végéhez érve, elfelejtheti a genfi elõadás
elejét, pedig ide a végéhez is tartozik és kívánkozik. „Ha viszont nem riadunk
vissza az olyan egyszerû valóságoktól, hogy a nemzet: emberek – akkor ebbõl
eleve következik, hogy egy-egy nemzet egynemzetbeliekbõl tevõdik össze. Mi-
vel mi, akik itt vagyunk, egynemzetbeliek vagyunk, mi tehát, itt és most, nem-
zet vagyunk; noha azt nem mondanám, hogy a nemzet mi vagyunk.” (1956,
206. o.) A végéhez tartozik ennek az eredetileg Genfben tartott elõadásnak az
eleje, hiszen, csak a végéhez érve fedezhetjük fel, hogy a nemzet ilyen fogalma
megfelel a nép fogalmának, annak, ahogyan a forradalom alatt, a nép helyi
tanácsokból állott össze, kormányozta magát, központi vezetés nélkül. Ha a
forradalmiság feltörhet az egyes emberben, a magyarban, akiben az embert
elnyomták, akkor feltörhet az egynemzetbeliek csoportjában, bárhol, bármi-
kor, országon belül csak úgy, mint országon kívül. És ezt õ nyilván azért mondta
ott Genfben az „egynemzetbelieknek”, mert úgy gondolta, azok nincsenek en-
nek tudatában, nem is így éreznek, pedig szerinte 1956-hoz hûen így kellene.
Szerintem nem kell ezt elfogadni, de megéri elgondolkozni felõle.


