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Szakolczay Lajos: „Békés, építkező, …

kat hozó „Békés, építkező, szabadságjogok
rendszerváltoztatás” 
Szeredi Pál: enzék története 1956–1987A nemzetépítő demokratikus elle

i, sok évtizedes kutatás eredmézeredi Pál kötete nem minden előzmény nélküli -
rtozik, amelynek tagjai elsőbbennye. Az író azon történész középnemzedékhez ta
ejtik ki témáikat. Hisznek, hogyerkölcsi célzattal, tudósi alázattal közelítik meg és fe -
ok, vallomások, jegyzőkönyvek, ne hinnének a dokumentumok – levéltári anyago
nem hagyják figyelmen kívül az levelek, emlékezések – valóságában, ugyanakkor n

mi helyzeteket sem. Ebben a megemberi körülményeket, az őket megszülő társadalm -
te „szépirodalmi” szinten íródik közelítésben – főképpen, ha az elemzésfolyam szint
zvétel fölidézésével) – ugyan van (akár a személyes emlékek és a történésben való rész
m avval, hogy a történelem legvalami, az egzaktság szigorától távoli oldottság; ám -
embert körülvevő valóság forró kisebb mozzanata sem hűvös tárgyként, hanem az

tényeként kezeltetik, megnő az elemzés hitele.
Szeredinek, akár korábbi könyvét vesszük A Parasztpárt két évtizede 1939–(A

1960) erteágazó tanulmányait (A Bor, akár egyetlen fő téma körül forgó, mégis sze -
ag), volt honnan merítenie – az bándi Gyula-emlékkönyv szerkesztésével bezáróla
szakban jelentős szerepet játszó,erős alapból. Ezt meg is tette, hiszen a vizsgált kors

kkel, de a kor követelte moderna forradalmat gerjesztő Petőfi Párt – erős gyökerek -
yugodott. Tehát nem akármilyen séggel – valójában a Parasztpárt cölöprendszerén ny

erőt sugárzott az alapozás.
nési formája volt annak a népi„A Parasztpárt ugyanis csak egyik megjele

agyarország egyik legjelentősebb mozgalomnak, amely az 1930-as évek közepétől Ma
ma volt. A politikai párt, a Nemszellemi és – mondjuk ki ismét – politikai mozgalm -
Pártként 1956-os újraéledése egy zeti Parasztpárt 1939-es megalakulása, majd Petőfi P
ltal nem egyedüli közéleti jelenolyan folyamat része volt, mely fontos, mindazonál -
en az erővonalakat számba vevő léte volt a mozgalomnak.” Ahhoz, hogy hozzákezdj
is sarkallta az írót: ha immár két panoráma megrajzolásához,  valaminő hiányérzet i

évtizede elkészült Csizmadia Ervin monográfiája A magyar demokratikus ellenzék(A
1968–1988) l, a népi ellenzék társadalomjob, illő lenne az időben korábbi másik oldal -
bító szándékát is lajstromba venni.

műen kinyilvánítja –, mely Könyvének címe világosan jelzi – egyértelm érték-
körben szokott kutakodik a történész. Az évtizedekig megs népi – és a sokszor a ha-
talom általi megvetést közvetítő népies aját leleményként új név megho – helyett sa -
nosítására tesz kísérletet: us ellenzéknemzetépítő demokratiku . A jelző sugallatában 

t. Amit nem más bizonyít, mintbenne van: minden a nemzetépítés jegyében történ
llapítása: „A népi mozgalom feja vizsgálódási alapnak ugyancsak tekinthető megál -

őszéig egyértelműen igazolható a lődéstörténetében az 1930-as évek közepétől 1987 ő
töretlen eszmei és politikai kontinuitás.”
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Amellett, hogy különbséget tesz az ellenállás és az ellenzéki fellépés között – az
előbbit a népi mozgalom hatvanas években tanúsított közéleti magatartására vonat-
koztatja, az utóbbit az 1956. november 4. és 1957 márciusa közötti tevékenységre
(különben az egész könyvben sok egyéni meglátása van) –, világosan leszögezi: „A 
népi mozgalom egész története során a tekintélyuralmi rendszerekkel a joggyakorla-
tot állította szembe, légyen az a rendszer a Horthy-féle korlátozott parlamentizmus, 
a Rákosi-rezsim terrorja, avagy a Kádár-korszak autokrata diktatúrája.”

Ha érezzük az ellenállásnak eme fokát, szélesebbnél szélesebb lesz a panoráma.
Szeredi, jobbára az időrendre hagyatkozva, ennek az utolsó, ha nem is a legborzasz-
tóbb, de a „húzd meg – ereszd meg” alkalmazásával a legkacifántosabb korszakát, az
ún. Kádár-korszakot mutatja be – az 1956-os forradalom utáni véres megtorlásoktól,
öldöklésektől a nyolcvanas évek végi elbizonytalanodásig.

Cikluscímei jobbára a társadalmi helyzetképbe oltott sugallatok: Egy miniszter 
a helyén marad – utalások a végzetes időben is a parlamenti posztján álló Bibó István d
erkölcsi cselekedetére (különben is, a kötetben Bibó az egyik „főhős”) –; Menteni,
ami menthető – a munkástanácsok ténykedése, Bibó és a Petőfi Párt realitásérzéke,
a Nyilatkozat, „Megjegyzések a forradalmi munkás-paraszt kormány nyilatkozatá-
hoz” –; Visszavonulási kísérlet a kultúra bástyái mögé – Püski Sándorék tevékenyséé -
ge, a Magyar Írás Irodalmi és Művelődési Szövetkezet megalapítására tett kísérlet, 
Kádárék megosztási politikája, a Kortárs indulása, a népi írók némaságának feloldá-
sa, Bibó letartóztatása –; Védekezésre ítéltetve – „csak a szellemi tisztesség mezején
érdemes élni” (Tamási Áron), az MSZMP KB népi írókkal kapcsolatos Állásfoglalá-
sa: a harmadik út lényegében polgári burzsoá ideológia, Aczél György „segítő” és sej-
telemmel teli szerepe, az Írószövetség megalakítása, Illyés Gyula vesszőfutása (betil-
tott művek), az irodalmi besúgók tevékenysége, Püskiék letartóztatása –; A lektorok 
kora – az 1962-es írószövetségi kongresszus, Németh László: Ha én miniszter lennék, 
Illyés mint Nobel-díj várományos, a nemzeti erőkön belüli átrendeződési folyamat 
(1964–1965), Csoóri Sándor szilenciuma, Elérhetetlen föld (az antológia fiatal költőid
„a torkonvágott forradalmak pirosát s gyászát viselik belül” – írta az előszóban Nagy 
László).

A föntiekhez hasonlóan tömör – egyszerre megrendítően drámai és némely-
kor mosolyra fakasztó – a kötet két zárófejezete is. A kávéházi mormogások kora;
Intézményesülő nemzeti ellenállás. Az előbbiben a különböző, főképp az írók-mű-
vészek által látogatott éttermi-kávéházi csoportok (Belvárosi Kávéház, Hungária, 
Olimpia presszó, Rózsadomb étterem – középpontban a Kiss Ferenc nevéhez köt-
hető Nagy Népi Hurál stb.) besúgók révén sokszorosan ellenőrzött tevékenysége, az
Írószövetség 1970-es közgyűlése a pártkatonák választmányból való kiszavazásával,
a Debreceni Irodalmi Napok (1972) körüli forrongás, a népi-urbánus vita (Illyés cik-kk
ke), a szegedi Tiszatáj bedarálására tett kísérlet, a Szellem és erőszak betiltása, a fiatal 
írók  lakiteleki találkozója (1979), a Charta ’77 körüli bonyodalmak, Csoóri Sándor
újabb hallgatásra való kényszerítése stb. kapott szerepet – részletekbe menő kifejtés-
sel.
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A könyv zárófejezete az új „saját” intézmények (Hitel; Bethlen Gábor Alapít-
vány) körüli irdatlan politikai harcról, az Írószövetség 1981-es és 1986-os viharos
közgyűléséről, Csoóri politikai kihágásáról (előszó Duray Miklós könyvéhez), az Új 
Forrás- és a Tiszatáj-botrányról (itt is, ott is Nagy Gáspár 1956-ra utaló versei ütöttek 
ki egy-két téglát az erősnek hitt bástyából), az 1985-ös monori tanácskozásról („a 
nemzeti demokraták 1985-ben jutottak el ahhoz az állapothoz, hogy elindulhattak a
nemzeti ellenzék kialakításának útján”) és megannyi értelmiségi mozgolódásról tár
fel fontos összefüggéseket, megrajzolva az ellenállás intézményesülését.

Szeredi Pál monografikus fölépítésű könyvének nagy érdeme, hogy a szerző 
sosem süppedt bele a tengernyi adatba, jóllehet ennek a veszélye nemegyszer fenn-
állt (pl. amikor száznál több nevet magában foglaló aláírás-listát közölt). Jól ismeri 
a szakirodalmat, ezer helyről hozza a dokumentumokat, idézeteket – MSZMP KB 
üléseinek jegyzőkönyvei, MTI-jelentések, levéltári iratok, besúgói jelentések, levele-
zések, írói naplók stb., az egészet gazdagítván saját archívumának anyagával –, ám ez
a látszólag szürkehalmaz belesimul a gördülékeny esszéstílussal előadott társadalmiz
korrajzba. Ahogyan A nemzetépítő demokratikus ellenzék 1956–1987 című kötet tör7 -
ténelmi munkának kiváló, éppúgy – hangozzék bármilyen hihetetlenül – nem eléggé
dicsérhető sajátságos irodalomtörténet is, hiszen az ellenállás legfőbb mozgatói az 
írók voltak.

Örömünk teljes, hiszen a kötet hézagpótló mű. A magyar szellem – társada-
lom- és történettudomány, közélet, politika – sokat gazdagodott általa. (Barangoló
Kiadó, Piliskereszt, 2015)
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