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Miklóssy Endre

A harmadik út 
és az ’56-os munkástanácsok
A „harmadik út” fogalmához. 1942-ben megjelent és azonnal világsikert ara-

tott Wilhem Röpke Die Gesellschafskrise der Gegenwart cím� könyve. Javában 

folyt a világháború, és nyilvánvaló volt, hogy Európa dönt�en meg fog változni 

– viszont a háborút szörnyetegek vívták, semmi jót nem lehetett várni t�lük. 

Ezért volt oly fascináló az a diagnózis, amely nem a hatalompolitikából, hanem 

a társadalom állapotából indult ki, és épít� javaslatai is ehhez kapcsolódtak.

Röpke a marburgi egyetem közgazdász professzora volt, keményen küzdött 

a nácizmus ellen. Hitler uralomra jutásakor ezért megfosztották a katedrájától, 

� pedig emigrált – nem a szokásos úton, Franciaországba vagy Amerikába, ha-

nem Törökországba, amely aztán semleges maradt a háborúban, az ezzel járó 

szellemi függetlenséggel együtt.1

Röpke egy átfogó gazdaság- és társadalomépít� programot írt le. Gazda-

ságfelfogása a „lausannei iskola” (Léon Walras) piacgazdaság-elméletéhez kap-

csolódik. � azonban nem csupán közgazdász volt, hanem jogász és keresztény 

is, ezért beszélni tudott a megvalósításnak az eszközeir�l és a céljairól is. T�le 

származik a „szociális piacgazdaság” fogalma, és Ludwig Erhardt, a  német 

gazdaságnak a háború utáni talpra állítója az � tanítványának tekintette magát, 

és szanálta meghökkent� gyorsasággal és teljesen unortodox módon a háború 

utáni német gazdaságot.

A röpkei javaslatok lényege az emberi szabadság és méltóság biztosítása, 

ami szemben áll mind a kollektivizmussal, mind pedig az individualizmussal. 

A totalitarizmus minden formáját teljes mértékben elveti – de ezzel együtt el-

veti a „jóléti állam” koncepcióját is. „A tömegekre kiterjed� államilag szervezett 

gondoskodás nem egyéb, mint m�láb a proletarizálódás által megnyomorított 

társadalomnak.”2 Ez a rendszer, ámbár soft eszközökkel, de szintén alávetni 

kívánja az embert, az elvonás és osztogatás kényszerkapcsolata segítségével. 

A távlati következmények pedig végzetesek lehetnek. „Az embert a modern tö-

megkultúra idegeníti el a közösségt�l és a természett�l. Mindez nem felel meg 

a legbens� lényegének. Ezt bizonyítja, hogy a mai ember igen szerencsétlen-

nek érzi magát.”3 Közös vonása a totalitarizmussal a tömeg és a koncentráció.

A másik pólus, az individualizmus „eltompítja az embernek a társadalom-

hoz f�z�d� viszonyát, és így végezetül visszavezet a torz kollektivizmusba”.

Mindezekkel szemben a cél „az egyes ember felel�ssége és önállósága, 

egyensúlyban a közösséggel”, ami akkor lehetséges, ha a közösség az emberi 

méreteket nem múlja felül, vagyis áttekinthet� méretben. Ez volna a lényege 

1 Vajmi különös, de a háború után éppúgy cenzúrázták, mint a nácizmus idején…
2 Röpke, 81.
3 Röpke, 103.
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a piacgazdaságnak, egy emberileg-társadalmilag kiegyensúlyozott talajon: vál-

lalkozási szabadság, magántulajdon, amely véd az állam ellen is, társadalmi- 

erkölcsi rend és felel�sség, függetlenség, élettervezés, szerves kapcsolat a 

családdal, a nemzedékekkel, a természettel.4

A  mi ’56-os forradalmunkkal kapcsolatban ezt írta Nagy Imre kivégzése 

után: „Másfél éve, hogy a tétlenségbe merevedett nyugat szeme el�tt a ma-

gyar szabadságharcot a szovjet páncélosok lehengerelték. És baj van azzal a 

társadalommal, amely a jogtiprás, önkény, embertelenség és részvétlenség 

csapásaira nem reagál, és beáll a fásultság, amely az összeomlás el�futára.”5

Hát a mi ’56-unkra éppen nem a fásultság volt a jellemz�…

Röpke könyvét els�nek magyarra fordították le, és ez a fordítás kapta, 

a szerz� egyetértésével, a Harmadik út címet. Alapjában véve a népi mozgalom 

találta meg benne az összefoglaló eszmekörét, ez lett a jelszava az 1943-as 

szárszói konferenciának (és ezt a címet választotta Szabó Zoltán az 1960-ban 

Nyugaton kiadott Bibó-válogatásának is). Nagyjából ezeknek megfelel�en kí-

séreltük meg ’45 után az ország helyreállítását, és ezek az eszmék mozgatták 

’56-ban is a magyar társadalmat.

’56 és társadalmunk állapota. Részletezés nélkül le kell szögeznem né-

hány alaptényt.

1. Volt némi esélyünk.

2. A fegyveres harc nem a lényeg volt, csupán a feltétel.

3. Szimbolikus dátumként nem november 4-én, a szovjetek második visz-

szatérésével ért véget, hanem december 8-án, a salgótarjáni vérfürd�vel. Ez a 

disztinkció mondanivalónknak a lényegét érinti.

Beszélnünk kell mindenekel�tt az alapfeltételr�l. A  nagy dán püspök, 

Grundtvig, a  modern Dánia megalapítója használta a „folkeligheden”, nép-

egység fogalmát, amiben szintézist tudott teremteni a liberális polgárság és a 

konzervatív parasztság között, és ez lett az ország felemelkedésének az alapja. 

Aminthogy a mi forradalmunknak is.

Ami a zsidókat illeti, a mai nyugati agymosoda egyre er�teljesebben ter-

jeszti azt, hogy ’56 „antiszemita mozgalom” volt. Értsük meg a fi úkat. Valahogy 

mentegetni kell a gyalázatos cserbenhagyást. Mindazonáltal az igazsággal ez 

köszön� viszonyban sincs. A  forradalom el�készít�i, résztvev�i, a  megtorlás 

áldozatai közt annyi zsidó volt, hogy ezt nyugodtan elfelejthetjük.

A kommunistákról annyit, hogy akkoriban mintegy másfél millió párttag volt, 

de nem is ez a lényeg. Pongrácz Gergely azt mondta, hogy fogalma sincs, hány 

párttag harcolt a Corvin közben, ugyanis a kutya se kérdezte az emberekt�l, 

de a becslése szerint úgy harmadrésznyi lehetett az arányuk.6 Hadd emeljem 

ki Angyal Istvánt, ki Auschwitzból tért vissza, és az � T�zoltó utcai harcosai egy 

egész szovjet páncélososztagot semmisítettek meg. Október végén fegyveres 

4 Röpke, 41
5 Röpke, 26.
6 Rácz Sándor vallomásából, a  párt vezet�ségér�l: „Ha olyan jó kommunisták voltak, miért 

engedték meg Ger�nek és Rákosinak, az országot eladni. Van Magyarországon kommunista, 

a Bp-i KMT-ben is vannak, de nem olyanok, mint �k.” (Vádirat, 26.)
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segítséget ajánlott Kádár Jánosnak, hogyha az új pártot valami ellenforradalmi 

megmozdulás fenyegetné. (Az események, mint tudjuk, másfelé kanyarodtak.)

Érdekes aztán az „osztályharc” kérdése is. A falusiak rokonszenve az üldö-

zött kulákok felé fordult, noha az idáig nem túlzottan kedvelték ezeket az úgy-

nevezett „basaparasztokat”. És amikor több tízezernyi, Budapestr�l kitelepített 

„osztályellenséget” kulákházakba költöztettek, a  várt ellenségeskedés helyett 

a két különböz� kulturális környezethez tartozó embercsoport között barátság 

szöv�dött. Olyan, amely néha generációkon is átívelt, és mai napig tart. A mun-

kások is barátságosan fogadták a közéjük deklasszált, tisztességesen viselked� 

és keményen dolgozó „osztályellenséget”. Apám beszélgetett akkoriban egy 

osztályöntudatos öreg arisztokratával, aki könnyekig meghatva mondta a for-

radalomra azt, hogy „mi erre sohasem lettünk volna képesek”.

Ebb�l a társadalmi helyzetb�l n�tt ki az a robbanás, amely úgyszólván órák 

alatt elsöpörte az egész kommunista diktatúrát.

Az önszervez� társadalom. A kommunista közhatalom páratlanul gyors 

összeomlása után a társadalom éppily páratlan gyorsasággal szervezte meg 

magát. Hozzátenném ehhez, a közbizalom alapján megválasztott vezet�k tud-

ták, hogy most nem krumpliföldet osztanak, hanem egész mást, netán akár 

kötelet is – mégis elvállalták. Végül is minden az embert�l – mit�lünk – függ. 

Röpkét kell idéznem: „A  megváltást ne várjuk intézményekt�l, programoktól 

vagy tervekt�l. Az eredmény attól függ, hogy lesz-e elég ember, akinek megvan 

a korszer�tlen bátorsága a magába szállásra, és a modern tolakodás helyett a 

szilárdhoz, a tartóshoz – Goethe szavával –, a »régi igazhoz« visszatérni.”7

Az új szervezeteknek nem volt egységesített névhasználata. Nagyjából még-

is kialakult a következ�:

– a közigazgatásban nemzeti tanácsok, nemzeti bizottságok;

– a közhivatalokban, katonaságnál, rend�rségnél forradalmi bizottságok;

– a gyárakban pedig munkástanácsok.

Ez az utóbbi már csak azért is érdekes, mert jól mutatja a vezet�k fejében 

lév� ideológiai z�rzavart. Az indulás ugyanis pártkezdemény volt, ingadozó 

hatalmuk meger�sítésére.8 Már október 22-én megszervez�dött az els� mun-

kástanács, a következ� napokban pedig lavinaszer�en mindenütt, f�leg 26-a 

után, amikor is a dolog a Politbüró-tag Mikojan legmagasabb helyeslésével is 

találkozott, mint „munkáshatalom”. (Figyelmen kívül hagyták Rákosi Mátyás 

egykori intését, amit 1950-ben mondott egy pártaktíva-gy�lésen: „Elvtársak, ne 

legyünk annyira naivak, hogy bed�ljünk a saját propagandánknak.”)

A szervezést a gyárak vezet�sége kezdeményezte, de azonnal elvesztették az 

irányítást.9 Az új munkástanácsok els� dolga volt saját kezükbe venni a hatalmat, 

7 Röpke, 20.
8 Úgy t�nik, helyesen ismerték fel azt, hogy az országot irányító úgynevezett szakapparátus 

színvonalával alapvet� baj van, ez ellen segíthet, hogyha a gyárak vezetése kap némi moz-

gásteret – amit a „munkásokra” támaszkodva er�síthet meg. A  helyzetet magát persze 

alapvet�en félreértették.
9 Ámbár például T�ke Ferenc emlékezete szerint a tanácstagok 90%-a párttag volt… (Rácz, 

159.)
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kezdve a szakmai vezetés felülvizsgálatával. Senkit se bántottak, de a nyilván-

valóan alkalmatlan vezet�ket visszaküldték a munkapad mellé,10 és szakmai-

lag-emberileg bizonyított hozzáért�ket választottak helyettük, többnyire háttérbe 

szorított mérnököket. Október vége felé aztán sztrájkok formájában közvetlen 

politikai nyomást is kezdtek gyakorolni a kormányra, a diktatúra maradványainak 

a felszámolásáért.11 A társadalomszervezésben azonban november 4. el�tt egyál-

talán nem vettek részt, azt a többi forradalmi szervezet feladatának tekintették.12

November 4. hozta a radikális fordulatot. Az új társadalmi szervezeteket, el-

szigeteltségük miatt, könnyen fel lehetett számolni, viszont a munkástanácsok 

mögött ott állt a nagyüzemekben koncentrálódott munkásság, és ezt a társada-

lom szétzilált többi szervezete, mindenekel�tt a forradalmi értelmiség is azon-

nal felismerte, és csatlakozott hozzájuk.13 S�t még azt is hozzá kell tennünk, 

hogy a munkástanács még a politikusok és értelmiségiek között kibontakozó 

eszmei z�rzavart is könnyedén leh�tötte.14

Egy történelmi tanulság és konzekvenciái. 1917 februárjától, a cáriz-

mus bukása után, sok ezer munkás, és katonaszovjet szervez�dött a hatalmas 

birodalomban. A  Duma baloldali frakcióiból pedig megalakult az Ideiglenes 

Kormány. Ezt viszont a szovjetek nem ismerték el, bár nem is fordultak vele 

szembe. És mivel a kormány ura maradt a közigazgatásnak, kett�s hatalom 

alakult ki, melynek tagjai egymással köszön� viszonyban sem voltak. Felbuk-

kant viszont egy anonymusokból álló önjelölt csoport mint „koordinációs bi-

zottság” a szovjetek között. Ez aztán a jámbor munkásokat könnyedén vezette 

az orruknál fogva, lényeges szerepe lett a bolsevik hatalomátvétel el�készíté-

sében is. A bolsevikok aztán felvették a legy�zött ellenfelük nevét, ahogyan egy 

indián törzsf�nök szokta kit�zni a megölt ellensége skalpját.

A mi munkásaink ugyan aligha tanulmányozták a történelmet, de termé-

szetes józan eszükkel mégis sikerrel kerülték ki ezt a két csapdát. Elfogadták 

végül Nagy Imre koalíciós kormányát, majd pedig annak megmaradt tagját, 

Bibó István államminisztert mértékadónak tekintették, az � november 9-i me-

moranduma beépült a követeléseikbe. A koordinációt pedig a saját választott 

képvisel�ikre bízták. Így lépett ki az üzemb�l a munkástanács az országos 

politika színterére. „Az üzemi tanácsok egymástól elszigetelve nem válhattak 

jelent�s politikai er�vé. Annak, hogy ez megvalósuljon, alapvet� feltétele volt a 

területi szervezkedés és a közös politikai platform.”15

10 Molnár, 77.
11 Rácz Sándor szerint ez a nyomás a jelent�ségét tekintve a fegyveres harcokat is felülmúlta, 

és lényeges szerepe lett Nagy Imre teljes átállásában.
12 T�ke Ferenc emlékezése: „Amikor úgy nézett ki, hogy a Nagy Imre-kormányban megbízha-

tunk, szóba se került, hogy a munkástanácsoknak politikai funkciói is lehetnek.” (Rácz, 163.)
13 „Az Írószövetség mellett a Forradalmi Értelmiségi Tanács is sietett támogatásáról biztosítani 

a KMT-t.” (Vádirat, 12.)
14 A kezd�d� széthúzás jegyében még egyébként tiszteletre méltó polgári és f�leg szociálde-

mokrata politikusok is ódzkodtak egy „kommunista” vezette kormányba lépni. Ám a mun-

kástanácsok kitartottak Nagy Imre mellett, és ez végül is eldöntötte a kérdést (Rácz, 107.)
15 Molnár, 51.



 

1515

A dolog Újpesten kezd�dött, azzal, hogy november 8-án a forradalmi bizott-

ságot elkergették a Városházáról, azonban az Egyesült Izzó munkástanácsa a 

gyárba invitálta �ket, és itt határozták el az egységes irányító központ megszer-

vezését Nagybudapesti Központi Munkástanács néven. Egyidej�leg megindult a 

kerületi munkástanácsok szervezése is, és ezekb�l állt össze a Központi Mun-

kástanács, amely november 14-én – miután a kit�zött színhelyet, a Sportcsar-

nokot a szovjet páncélosok körbezárták, a Beszkárt Akácfa utcai székházában 

alakult meg. Kísérletet tettek országos munkástanács szervezésére is, de ett�l 

Kádárék fölöttébb idegesek lettek, a központi munkástanács meg rájött arra, 

hogy fölösleges. Enélkül is �rájuk hallgat az ország, a tanácskozásaikon pedig 

a vidéki küldöttek bármikor részt vehetnek. „Nincs ma er�sebb hatalom Ma-

gyarországon, mint a munkástanácsok hatalma” – állapították meg november 

végére.16 Így aztán az ország sztrájkolt, ha arra hívták fel, a f�város lakói tünte-

t�leg nem léptek az utcára a forradalom egy hónapos évfordulóján (a megszál-

lók nagy megdöbbenésére teljesen kihalt a város), a gyászruhába öltözött n�k 

tízezrei zarándokoltak virággal a H�sök terére a november 4-i szovjet invázió 

egy hónapos fordulóján.

A Kádár-kormány rendeleteit pedig kutyába se vette senki. Beleértve a saját 

embereiket is. November során a szervezked� pufajkások számos helyen vittek 

el munkástanács-tagokat,17 amire mindig dühödt sztrájk volt a válasz. Ez alig-

ha volt ínyére Kádárnak, aki egészben kívánta lenyelni a mozgalmat – de nem 

tehetett semmit ellene.

Tekintettel arra, hogy nem volt sztrájkalap, a  munkások fi zetést kaptak 

ezen id� alatt is. A helyzet kissé furcsa, mert a pénz a kormányzat kezében volt, 

aki ezt zsarolásra kívánta felhasználni. Csakhogy a gyárak válaszul elkezdtek a 

saját termékeikkel üzletelni, hogy pénzhez jussanak. Sokat segített a vidék is, 

ahonnan a parasztság hatalmas önkéntes élelmiszer-adományokkal támogatta 

az ellenálló f�város lakosságát.18

A munkástanácsok folyamatos kapcsolatot tartottak a megszállók vezet�sé-

gével is, a Nagybudapesti Munkástanács üléseire pedig szovjet tiszteket hívtak 

meg, békés szándékuk demonstrálására.19 Ezek az ideológiailag képzetlen és 

a nagypolitika boszorkánykonyhájába se beavatott tisztek, akiknek a dolga a 

rend fenntartása volt, láthatták, hogy �k is ezen fáradoznak, s�t hatalmuk is 

van hozzá. Talán a mondanivalójuk se állt távol t�lük. Kádár ez id� tájt úgy 

érezhette, hogy két szék közt könnyen a pad alá kerülhet – a szovjetek netán 

elejtik, és a konszolidációt közvetlenül a munkástanácsokkal hajtják végre. 

Ideges is lett rendesen, f�t-fát ígérgetett, miniszteri tárcát a vezet�knek, villa-

lakást, pénzt és útlevelet a nyugatra távozáshoz. S�t még viszonylag elfogad-

16 Molnár, 69.
17 Ezeket a T54-esek nyomában visszaszivárgó káderekb�l szervez�dött fegyveres csoportokat 

„tiszti századoknak” nevezték el (Molnár, 45.) Az indulójuk azonban úgy kezd�dött, hogy 

„Nem vagyunk mi fényes úri gárda”. Erre a toplák banda-indulóra mondta a fekete humor 

azt, hogy abszolút fölösleges ezt említeni…
18 Molnár, 86.
19 „Rácz Sándor terhelt egy 3 tagú bizottságot létesített a szovjet katonai parancsnoksággal és 

a magyar karhatalmi és rend�ri szervekkel való kapcsolattartás céljából.” (Vádirat, 8.) 
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ható politikai programot is a munkástanácsok jogilag szabályozott szerepére.20 

Csak a biztosítékokba nem volt hajlandó belemenni. December elejére ezért a 

követelések mindinkább e biztosítékokra egyszer�södtek. De ekkor már Kádár 

kezdte nyeregben érezni magát.

Mind ez id� alatt lázasan folyt a szovjet akció a leszámolás nemzetközi 

el�készítésére. Mert még egy Maurice Thorez vagy Palmiro Togliatti-forma 

KGB-ügynök pártf�titkár torkán se volt könny� lenyomni azt, hogy a jöv� 

proletariátusa érdekében célszer� lemészárolni a jelen proletariátusát. De 

végül sikerült. Marosán György, a renegát szocdem vezet� elégedetten mond-

hatta december 5-én: „most már lövünk”. És l�n. December 8-án vérfürd� 

Salgótarjánban egy kiprovokált felvonulás résztvev�i közt.21 December 11-én 

feloszlatták a Nagybudapesti Munkástanácsot, és vezet�it – Rácz Sándort és 

Bali Sándort – letartóztatták. Önként jöttek ki a gyárból, ahol a munkások 

megvédték volna �ket. December 8. után ugyanis tudták, hogy itt is vérfür-

d� következnék – ezek most már azt csinálhatnak a fegyvereikkel, amit csak 

akarnak.

A szabadság kísérlete véget ért. Ahogyan Marx mondaná, a kritika fegyverét 

átvette a fegyverek kritikája.22

A  harmadik út programjai. Nagyon rövid volt az id�, és nagyon zak-

latott. Maguk a tervezetek a gyorsan változó/romló politikai viszonyokhoz is 

alkalmazkodni próbáltak, a lényeg lehet�ség szerinti meg�rzésével. Végezetül, 

mint említettük, már csak a biztosítékok maradtak. Ez a decemberi követelés 

a következ�ket tartalmazta:23

– a munkástanács-tagok zaklatásának abbahagyása;

– sztrájkjog;

– újság;

– a gyárigazgatók kinevezési joga;

– független szakszervezet megválasztása;24

– Termel�i Tanács a munkástanácsok delegáltjainak részvételével.25

Elméleti szempontból azonban fontosabb ennél a november 18-án elhatá-

rozott program, amely egy új világrend alapdokumentumának tekinthet� – a 

világon az egyetlen olyannak, amit egy választott képviselet el is fogadott.26

Politikai feltételek: a szovjet csapatok kivonása, alkotmányozó gy�lés, több-

pártrendszer Nagy Imre miniszterelnökségével, szocialista állam, alkotmánybí-

róság, a közigazgatás újjászervezése.

20 Molnár, 89.
21 A fekete humor err�l így emlékezett meg: „fasiszta bányászok, kenyérrel a kezükben, meg-

támadták a békésen lövöldöz� pufajkásokat”.
22 A rettent� vérbosszú, ami ezt követte, nem tartozik a tárgykörünkbe.
23 Molnár, 129. és Rácz, 255–259. alapján.
24 „Marosán azt a nyilatkozatot tette, hogy dögöljön meg az a nép, amelynek külön szakszerve-

zet kell.” (Vádirat, 26.)
25 Ez a szervezet véleményezési, esetleg vétójoggal is rendelkezett volna a gazdasági célkit�-

zéseket illet�en.
26 Rácz, 167. és Molnár, 55. összefoglalója alapján
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Tulajdonviszonyok: a bankok és a nagyipar állami tulajdona, munkásigaz-

gatás mellett.27 Munkásrészvények, nyereségrészesedés.28 A  magántulajdon 

egyenjogúsága, „a  kizsákmányolás tilalma mellett”, az 1945-ös földreform 

helyreállítása, maximum 20-40 holdas birtoktestekkel (családi gazdaságok).

Társadalmi viszonyok: egyéni és szövetkezeti szabad vállalkozás, munkás-

védelem, szervezkedési szabadság.

Az Országos Munkástanács a november 21-i, végül is el nem fogadott terve-

zet szerint valóban hatalmi központ lett volna a Kádár-kormány mellett. Nagyon 

tanulságos abból a szempontból, miképpen képzelték el azt a „munkáshatal-

mat”, amely ezúttal ténylegesen is létrejött, és az együttm�ködését az egész 

társadalommal.29 A tanácsba a következ�k delegálnak tagokat:30

– a budapesti kerületek, a megyék, néhány nagyüzem,

– az egyetemek,

– a honvédség,

– a rend�rség,

– az írószövetség,

– az újságíró-szövetség,

– a m�vészeti szervezetek,

– a négy ’45-ös koalíciós párt.

A  féligazságok pillanatában, 1969-ben jelent meg Molnár János könyve, 

amelyben megkísérelte értelmezni a munkástanácsokat.31 A különben igen sok 

információt tartalmazó, itt is gyakran idézett könyv végs� lesújtó véleménye 

a következ�: „A  munkástanácsok eszméit csak nagy megszorításokkal lehet 

ideológiának nevezni. Sem a munkások, sem az �ket támogató értelmiségiek 

közt nem alakult ki olyan csoport, amely ideológiai kérdésekkel hatékonyan 

tudott volna foglalkozni.”32 Így igaz. De hallgassuk meg err�l a kérdésr�l Röpke 

ítéletét is: „Modern világunk kétségkívül egyre inkább az ideológiák álarcos-

bálja lett. Valójában már senki se tudja, mi az álarcok mögé bújt szavak valódi 

értelme. Azok számára, akiknek nincs eltitkolnivalójuk, jótétemény volna, ha 

27 „A  gyári munkástanács elhatározta, hogy a gyárat munkás-önigazgatás alá helyezi, és a 

termel�eszközöket ezután köztulajdonnak tekintjük. Ez azt jelentette, hogy annak a közös-

ségnek a tulajdona, amely azt felel�sséggel m�ködteti.” (Rácz, 37.)
28 Maguk se igazán ismerték fel, hogy ez a program kivezet az állami tulajdon fogalmából. Ez 

a mozzanat hiányzik az állam gazdasági tulajdonlását egyébiránt ellenz� röpkei programból, 

nálunk azonban a kialakult helyzet kényszer� következménye volt. A reprivatizációt egyértel-

m�en elutasították – reálisan lehet�ség se lett volna rá. Bibó azonban szükségesnek ítélte a 

méltányos kártérítést, amellyel a kifosztottak egzisztenciát teremthetnek.
29 Felépítése a korporatív rendszerre emlékeztet, azonban dönt� különbség, hogy „alulról” szer-

vez�dött volna. Magát a szakmai korporációt egyébként Bibó évtizedek múltán szükségesnek 

vélte a szakbürokrácia ellen�rz� fórumaként, amely egyszerre igényli a demokráciát és a 

szakértelmet (Az európai társadalomfejl�dés értelme cím� kézirata szerint).
30 Molnár, 63.
31 Feltehet� célja az volt, hogy az új gazdasági mechanizmus kezdetén kihúzza a sz�nyeget 

a bolsevik masztodonok alól, akiknek éppen Marosán volt a legnagyobb pofájú képvisel�je. 

Ebb�l származhat az �t súlyosan kompromittáló dokumentumok idézése.
32 Molnár, 102.
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ezt az álarcviselést felfüggesztenénk.”33 A népi defi níciója pedig így hangzott: 

„Az ideológia az eszme diadala az ész fölött.”

A  tanulság. A  nyugatra emigrált R�czei János sokat t�n�dött az ’56-os 

események értelmén, és sikerült összefoglalnia egy kérd� mondatban: „Ha én 

választhatom meg a köztársasági elnökömet, akkor miért nem választhatom 

meg a munkahelyi f�nökömet is?”34

A nyolcvanas években történt, hogy az egyik Springer-lap közölni kezdte 

Hitler naplóját. Hatalmas szenzáció volt, ám azonnal kiderült, hogy ormótlan 

hamisítvány. A f�szerkeszt� lemondott, és ekkor R�czei besétált a lap szerkesz-

t�ségébe és el�adta a tézisét. Nagy sikert aratott vele, ám lett két következmé-

nye. Az egyik, hogy azonnal kinevezték az új f�szerkeszt�t. A másik, hogy R�-

czeivel közölték, nemkívánatos személy a Német Szövetségi Köztársaságban. 

Elvégre mindennek van határa, a demokráciának is.35 Figyelemre méltó persze 

az is, hogy eközben a kommunista párt zavartalanul ténykedhetett…

Epilógus. 1956-ot ünnepélyesen eltemettük a rendszerváltás alkalmából. 

A szobrát vitrinbe raktuk, és évente egyszer el�vesszük, hogy leporoljuk. Ám 

a munkástanácsok még err�l a szoborról is hiányoznak. E hiányt kívántam itt 

valamelyest pótolni.

Valahogy úgy történt ez, hogy kitettek egy táblát:

RENDSZERVÁLTÁS!

A fejeket kérjük leadni a ruhatárban!

A teljes rendszerváltó értelmiségi garnitúra, minden bels� acsarkodása el-

lenére, egyetértett két alapvet� dologban:

1. J� a Mikulás, és segít rajtunk. Csak annyi volt a különbség köztük, hogy 

ki honnan várta a Mikulást.

2. Az istenadta nép pedig ennek a változásnak nem az alanya, hanem a 

tárgya kell legyen.36

’56 alapvet� jelszava, „aki magyar, velünk tart”, most fasiszta jelszóvá min�-

sült át. Az átalakulás meghirdetett jelszava pedig az lett, hogy „rablóvezérekre 

van szükség”. Ebben a tekintetben tehát a röpkei jóslat szerint kialakuló indi-

viduál-bolsevizmus most aratott teljes gy�zelmet, ’56 pedig most szenvedett 

teljes vereséget. (Az az egy jó azért megvan, hogy legalább nem ünnepeljük 

ezt az egészet.)

Egyébként a tét valóban nagy volt, éppoly kulcshelyzetbe kerültünk, mint 

’56-ban. Egy sikeresebb átmenet más példát és irányt szabhatott volna az 

egész átalakuló, tanácstalan Közép-Európának. Ekkoriban 3 millió cseh kez-

dett magyarul tanulni, hogy megérthesse a magyar tv m�sorát, ugyane célból 

az erdélyi románok magyar szomszédaikat kérték tolmácsolásra, elindítva tán 

33 Röpke, 117.
34 R�czei, 24.
35 Mi lenne például korunk agymosodájával?
36 Ezt a privatizációt például a munkástanácsok kétségkívül nem nyelték volna le.
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a történelmi megbékélést is. Szerepünk a német egyesítésben közismert. De 

még Moszkva társadalmát is megmozdította a híres „Tovariscsi konyec” plakát, 

élelmes üzletköt�k százszámra vitték át ezeket, az oroszok pedig úgy vásárol-

ták, mint a cukrot. Egy efféle folytatás talán segített volna az egész haldokló 

nyugati civilizációnak is.37
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Vádirat a népi demokratikus államrend megdöntésére irá-

nyuló mozgalom vezetésének b�ntette és egyéb b�n-

cselekmények miatt Rácz Sándor és társai elleni b�nügy-

ben (Bp. F�város Ügyészsége, 1957)

37 Efféle dolgok többeknek jutottak az eszébe, Jacques Séguélától, Mitterrand hajdani kampány-

f�nökét�l kezdve David Kortenig, a  t�kés társaságok világuralmának az ellenfeléig. Nem is 

szólván ama nagyszámú anonymusról, akik az ellendrukker szerepét játszották az Agymoso-

dában (a dolog fontosságát azért ez is igen jól megmutatja).


