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Vélemények 1956-ról a ’80-as évek második 
felében

Bár 1989 január végéig az „ellenforradalom” terminus jelentette a hi-
vatalos álláspontot 1956 kapcsán, az itt közölt 1985 és 1988 között 
született írások egyike sem e jelszó jegyében fogalmaz. Válogatásunk 
az ellenzék különböző megközelítési módjait mutatja be, amelyekből 
az is kiderül, hogy 1956-nak mely pontját tartották az akkori jelenben 
is vállalhatónak és folytatandónak. E kérdésben markáns különbség áll 
fenn például Krassó György, Csurka István vagy Kőszeg Ferenc állás-
pontja között, akik személyükben is reprezentálták az ellenzék egy-egy 
irányvonalát. A szövegek közé illeszthető – bár nem ellenzéki fogan-
tatású – Glatz Ferenc Históriában közölt bevezető tanulmánya, amely 
az első hivatalosnak tekinthető bírálata az ellenforradalmi megközelí-
tésnek és egyik első példája a népfelkelés terminus megjelenésének. 
A szöveg érdekessége, hogy két hónappal megelőzte Pozsgay Imre 
korszakfordítónak tekintett bejelentését. (A kihagyásokat (...) jellel je-
löltük. A szerzők életrajzai a 134-139. oldalakon találhatóak.)

Szilágyi Sándor

Legyünk az Emberi Jogok 
Őskeresztényei!

Az ’56-os magyar forradalomra mond-
ták egykor: a Suhancok forradalma. 
A jelző arra figyelmeztet, hogy ez 
a forradalom mindenekelőtt a fia-
taloké volt. Fiatal írók, újság-
írók takarították el az ideológi-
ai akadályokat előle, egyetemista 
fiatalok hirdették meg 23-ára a 
lengyelekkel való szolidaritás bé-
kés tüntetését, s diákok foglalták 
pontokba: mit kíván a magyar nem-
zet. Őhozzájuk csatlakoztak, az ő 
szavukra bátorodtak fel a szintén 

fiatal – nagyon fiatal: többnyire 
tinédzser éveik középső harmadát 
taposó – munkások. Ők hozták a he-
gesztőpisztolyokat, a vésőt, vas-
sodronyt a Sztálin-szobor ledönté-
séhez („Szobrász vagyok”, felelték 
később öntudattal a rabtársak kér-
désére, hogy miért is kerültek be 
– mint ahogy bekerültek egy másik 
kvalitásos szakma képviselői is: 
a „csillagászok”). Ők siettek te-
herautón, gyalog a Rádióhoz, hogy 
súlyt adjanak a diákok követelésé-
nek: olvassák be az egyetemisták 
16 pontját – s amikor az ávósok 
belelőttek a tömegbe, ők hozták ki 
az üzemi raktárakból a honvédségi 
tanlövészet céljából (no meg a há-
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borús hisztéria okán) ládákban tá-
rolt kispuskákat. Majd ők vették be 
magukat a Corvin köz, a Tűzoltó meg 
a Práter utca környéki sikátorok-
ba, ők védték Újpest, a Csikágó,1 
a Széna tér környéke utcáit-tere-
it, ők kúsztak padlásról padlásra, 
ablaktól ablakig, hogy „gitárszó-
lóval”, Molotov-koktéllal szórják 
meg a csikorogva-dübörögve forgo-
lódó vasszörnyeket, a tankosauru-
sokat. S azután, még később, ők 
szökdöstek át tömegével a határon, 
velük zsúfolták tele a cellákat, 
őket pofozták, rúgták, talpalták, 
őket ítélték életfogytra, halál-
ra – közönséges közbűntényesként, 
„meghatározatlan számú gyilkossági 
kísérlet” címén. (…)

S tőlük vették el a saját forra-
dalmukat. Magyarországon az elmúlt 
30 évben a hivatalosság mindent 
elkövet, hogy az ’56-os forradal-
mat meg-nem-történtté tegye, hogy 
kitörölje az emberek emlékezeté-
ből. Agyonhallgatással, fél- vagy 
inkább negyedigazságokkal, elke-
néssel, nyakatekert okfejtéssel, 
a forradalom vezetőinek és a fel-
kelőknek a bemocskolásával. Rövi-
den: hazugsággal.

Mondhatnánk: mindezzel ők terem-
tenek mítoszt a forradalom körül. 
Ellenmítoszt. Hiszen – miként az 
Örökkévaló nevét – a forradalomét 
se merik kiejteni, csak babonásán 
körülírni: kezdve az „ellenforrada-
lom” negatív ráolvasásán, folytat-
va az O. S. E. (Októberi Sajnálatos 
Események) elhülyült eufémizmusán, 

1  A Baross téri csoport másik neve. Beszélő Ösz-
szkiadás. II. 11-20. szám, 1984-1987. Budapest, 
AB-Beszélő, 1992. 843. A Beszélő 19. számának 
magyarázó jegyzeteit Hegedűs B. András készítet-
te. 

mostanában pedig a „Nemzeti Tra-
gédia” felstilizálásával. Hazugság 
ez utóbbi is, hiszen a kifejezés: 
„Tragédia”, valami sorsszerűséget, 
az Embernél nagyobb erők által vég-
hezvitt sorsszerűséget sugall – 
épp az emberi felelősségről akarja 
tehát elterelni a figyelmet. Pe-
dig hát: kiknek a bűne, hogy vé-
gül véres felkelésbe torkollott a 
békésnek indult tüntetés? S kinek 
a lelkén szárad a kegyetlen megtor-
lás: a bírósági kutyakomédia, az 
akasztások, a börtön? Vagy – hogy 
ezt a „kényesre” felfújt témát se 
kerüljük meg – ugyan miféle korábbi 
aljasságok bőszítették fel annyira 
a tömeget, hogy maga is a lincselé-
sig aljasult?

De hazugság a mostanában szabadab-
ban megnyilvánuló patrióta érzület 
kedvéért odabiggyesztett jelző is: 
„nemzeti” tragédia. Hiszen azt su-
gallja: az egész nemzet tragédiája 
volt, ami történt, vagyis egybeölel 
hóhért és kivégzettet, smasszert 
és foglyot, s azt is sugallja, hogy 
egy kis nemzet a nagyobbaknak van 
kiszolgáltatva. De vajon valóban 
„az oroszok” számlájára kell-e ír-
nunk mindazt a szörnyűséget, mely-
lyel a Kádár-rezsim berendezkedett? 
A szovjet vezetés minden bizonnyal 
elvárta a szolnoki bábkormánytól: 
teremtsen rendet az országban, s 
konszolidálja a helyzetet. De el-
várta-e a lakosság meggyötrését, 
mindazt, amit felsoroltam? (…)

De nem azért jöttünk most össze, 
barátaim, hogy efféle morális kér-
déseket feszegessünk. Persze, nem 
is azért, hogy elfeledkezzünk ró-
luk. Ha akarnánk, se tehetnénk. Épp 
az elmúlt 30 év miatt nem.
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Ám ez az utóbbi mondat tűnődésre 
késztet. (…) Miért érezzük úgy, 
hogy nekünk – legalább nekünk – meg 
kell emlékeznünk róla? Azt felel-
hetnénk: legújabb kori történel-
münknek mégiscsak ez az egyik leg-
fontosabb eseménye, s a kegyelet, 
az elesettek, a kivégzettek, a bör-
tönbe zártak, a meghurcoltak sorsa 
iránti kegyelet miatt sem feled-
hetjük.

Bár így volna, barátaim! Bárcsak 
ez, csak ez hozott volna most össze 
bennünket. Ám az a gyanúm: csúnya 
játékot űznek velünk, immár 30 éve. 
S hadd előlegezzem meg töprengéseim 
végeredményét: legfőbb ideje, hogy 
véget vessünk ennek a játéknak. Nem 
is pusztán azért, mert sok volt már 
az elmúlt 30 év hazugságaiból – in-
kább az előttünk álló hónapok, a 
következő egy-másfél év miatt.

Hogy miféle játékra gondolok? Arra 
a régi bölcsességre, mely szerint a 
hazugság hazugságot szül. Miként az 
elmúlt 30 évben a forradalmat nem 
nevezték a nevén, úgy muszáj volt 
hazudniuk szinte minden más – fon-
tos és kevésbé fontos, politikai és 
művészeti, irodalmi és tudományos 
– mondom: minden más ügyben is. A 
csúnya játék ebben: az árukapcso-
lás. Mert rendben van, fogadjuk el 
az elfogadhatatlant: a jelenlegi 
vezetés nem tekinti ünnepnek októ-
ber 23-át – de azt elfogadhatjuk-e, 
hogy március 15-ét sem ünnepelhet-
jük meg, mert az egykori, az 1848-
as forradalom és szabadságharc az 
’56-os forradalmat és szabadsághar-
cot juttatja a hivatalosság eszé-
be? Vagy azt miért fogadnánk el, 
hogy gumibotokkal kergetnek szét 
fiatalokat, akik a Bős–Nagymarosi 
Vízlépcső felépítése, a természet 
tönkretétele elleni tiltakozásul 

békés sétára készülnek – csupán 
mert ez is az egykori, a szintén 
békésnek indult tüntetést asszoci-
álja? Avagy – folytassuk a sort – 
olvashatunk-e, hallhatunk-e tőlük, 
a hivatalosságtól tiszta, egyenes 
beszédet a kisebbségi sorban élő 
magyarság helyzetéről s a Nyugaton 
élő magyarság kulturális és politi-
kai törekvéseiről? És a lengyel, a 
cseh, a német, a román, a szovjet-
unióbeli polgárjogi és független 
békemozgalmakról? Csernobilről, a 
Duna-kanyar, a Balaton-felvidék, a 
Pécs környéki és a többi természeti 
táj ipari elfertőzéséről? Az or-
szág reális gazdasági helyzetéről, 
a gazdasági és politikai reform 
kilátásairól és akadályairól? S a 
kisnyugdíjasok, az aprófalvakban 
élők, a cigányok életlehetőségei-
ről? Az egyházak és az állam viszo-
nyáról? Kapunk-e minderről megbíz-
ható tájékoztatást, a problémákat 
világosan megfogalmazó okfejtés-
sel? Elárulják-e az illetékesek, 
miként próbálnak úrrá lenni a már-
már csődtömeggé összeálló gondo-
kon? Egyáltalán: tudjuk-e, egy-egy 
kérdésben kik az illetékesek? Hogy 
kik hoznak döntéseket, kik írnak 
alá szerződéseket – s hogy pontosan 
mit is írnak alá? S a legfontosabb: 
megkérdeznek-e bennünket, magyar 
állampolgárokat, hogy mit gondolunk 
ezekről a mi húsunkba vágó kérdé-
sekről? S hogy miféle megoldásokat 
látnánk megnyugtatónak?

Ne zúgjátok a választ, tudom én is 
nagyon jól: nem, mindezt ők nem te-
szik meg. Pedig hát: megtehetnék. 
De nem teszik, mert így kényelme-
sebb nekik, ehhez szoktak hozzá. 
Meg hát: félnek. Rettenetesen fél-
nek. (…)

Azt gondolom, barátaim, mindannyi-
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unknak az volna a jó, ha nem félné-
nek. Hogy ha már egy olyan társa-
dalmi rendben kényszerülünk élni, 
melynek állami és hatalmi apparátu-
sa fölött semmiféle ellenőrzésünk 
nincsen, ahol ki vagyunk szolgál-
tatva a hatóságok kénye-kedvének: 
igazoltatásnak, bírságnak, házku-
tatásnak, internálásnak, folyó-
irataink beszüntetésének, íróink 
hivatalnoki leckéztetésének, uta-
zási szabadságunk korlátozásának, 
szólás- és lelkiismereti szabadsá-
gaink megnyirbálásának – de minek 
folytassam: szóval, az volna jó, 
hogy ha már egy ilyen rendben kény-
szerülünk élni, legalább azok, akik 
mindezt ránk kényszerítik, nem fél-
nének. Pontosabban: ha tisztábban 
látnák, hogy mitől is kell félniük.

Mert nem ettől a 30. évfordulótól, 
nem attól, hogy a visszaemlékezés 
valamiképpen kiszabadítja a 30 éve 
bezárt rossz szellemet, a lázadás 
szellemét. Hanem a többi hazugsá-
guktól. Attól, hogy a többi, az 
előbb említett ügyekben (persze: a 
sor folytatható) az agyonhallgatá-
sok, a fél- vagy inkább negyedigaz-
ságok, az elkenések, a nyakatekert 
okfejtések, és – igen – azoknak a 
bemocskolása, akik tőlük függetle-
nül gondolkodnak és beszélnek: hogy 
mindez összeáll majd egy csődtö-
meggé, egy olyan bizalmi válsággá, 
amin már nem képesek úrrá lenni. 
Mert tegyétek szívetekre a kezete-
ket, barátaim: vajon nem éppen ez, 
a többi hazugság hozott ide bennün-
ket? Vajon nem ezekhez az ügyekhez 
van voltaképpen közünk – s ’56-ról 
úgy gondoljuk: ez „csak” az ősha-
zugság? (…)

Való igaz: az 1956-os forradalomban 
fogalmazódott meg a legteljeseb-
ben, ami a kelet-európai, szovjetek 

megszállta, kommunista rendszerű 
országokban máig a népek beléjük 
fojtott akarata: 1. A nemzeti füg-
getlenség, 2. a többpártrendszer, 
3. a munkás érdekképviselet (mun-
kástanácsokkal), és végül 4. a szó-
lás-, gyülekezési, vallás- és saj-
tószabadság.

De gondoljuk csak meg: Magyaror-
szágon tíz éve létezik független 
nyilvánosság (a kéziratos szamizdat 
éppen tíz-, a sokszorosított pedig 
ötéves múltra tekint immár vissza,2 
és mégis: az elmúlt tíz évben (sem) 
fogalmazódott meg hasonló határo-
zottságú politikai program. Minek 
tudható be ez? Taktikázásnak? An-
nak, hogy majd, egyszer, ha eljön 
az ideje, úgyis előállunk a farbá-
val? Vagy ellenkezőleg: a tehetet-
lenségnek, a szellemi erők hiányá-
nak?

Én azt hiszem, egészen másról van 
szó. Szerintem azért nem fogalma-
zódott meg efféle program, mert 
azokban a politikai keretekben 
gondolkodva s azon az elvi síkon, 
amelyben ’56-ban megfogalmazódott, 
ma sem lehetne mást mondani. Ugyan-
akkor – s ez a fontosabb – azóta 
nagyot változott a világ: ma már 
nem lehet ugyanazokat a követelé-
seket megfogalmazni, mint ’56-ban. 

2  1976-ban jelent meg az első kéziratos szamiz-
datnak tartott Kovács András szerkesztette Mar-
xizmus a negyedik évtizedben c. gyűjtemény, vala-
mint a Kenedi János szerkesztette Profil. A stencillel 
sokszorosított első szamizdatok 1981-ben jelentek 
meg, a Szolidaritás dokumentumait összegyűjtő A 
lengyel nyár, valamint három kiadvány: a Magyar 
Figyelő (szerkesztője: Bába Iván), a Kisúgó (Lányi 
András), valamint a Beszélő. In Beszélő Összkiadás 
II., 1992, 843.
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Többek között éppen azért nem, mert 
az egykori program – most mindegy, 
hogy miért – nem vezetett eredmény-
re. (…)

S ennyi felvezetés után talán nem 
hat nyeglén (nagyon nem szeretném, 
ha úgy hatna), amit töprengéseim 
végeredményeképp mondandó vagyok: 
szerintem az volna jó, ha elfelej-
tetnénk ’56-ot mint politikai prog-
ramot. Jól értsétek, amit mondok: 
mint politikai programot kellene 
– szerintem – elfelejtenünk. Mert 
nem fog kitörni a szabadság – s 
ezt józan skizofréniával tudomásul 
kell vennünk. Persze, arról nincs 
miért lemondanunk, hogy minél töb-
bet tudjunk meg a forradalomról, 
a megtorlásról és a konszolidáció 
meg a tespedés éveiről. Élnek még 
az egykori szemtanúk (sajnos, egyre 
kevesebben): faggassuk őket! Nyu-
gaton megjelenhetnek az emigráció-
ba kényszerültek visszaemlékezései 
– adjuk közre őket a szamizdatban 
(ha már máshol nem lehet). Próbál-
junk összeszedni minden fellelhető 
levéltári és statisztikai forrást. 
Próbáljuk pótolni a 30 év mulasztá-
sait. Próbáljunk tanulni a forrada-
lom, a megtorlás és a konszolidáció 
meg a tespedés történetéből – hogy 
valami egészen mást csinálhassunk: 
végre a saját történelmünket.

Vagy közelítsünk a dolog másik ol-
daláról ahhoz, amit voltaképpen 
mondani szeretnék: toljuk félre, 
felejtsük el az elmúlt 30 évet, az 
összes hazugságával! Nemcsak az ő 
– a mi féligazságainkkal együtt. 
De megint csak jól értsetek: nem a 
„mindennek ellenére” megszületett 
művekre, a táncház- és a klubmozga-
lomra, a szakmai körök viszonyla-
gos függetlenségére, a művészet és 
a tudomány ideológiamentességére 

és a hasonlókra gondolok. Hanem az 
eredményeknek a pozitív vagy nega-
tív előjelű, avagy fogvicsorgatva 
deklaráltan semleges – ám szükség-
képpen fixált, a forradalom emlé-
kéhez nyűgözött voltára. Az áru-
kapcsolásra. Az eredmények és (a 
másik oldalról nézve) engedmények 
e hamis dialektikájára, ami elpud-
vásította szellemi életünket, s 
már-már bennünket is leszoktatott 
a józan gondolkodásról és önérté-
kelésről. Mely kialakította a sorok 
közé írás „művészetét”, s amitől 
például a számunkra oly fontos iro-
dalmi műveink hovatovább lefordít-
hatatlanok a szerencsésebb törté-
nelmű népek nyelvére, annyi bennük 
a „lebegtetett” jelentésárnyalat.

(…) Azt jelentené mindez, hogy a 
dolgokat annak nevezzük, amik.

S azon a nyelven, amelyet már elég 
jól értünk, s amelyen elég jól meg-
értjük egymást és a többi hajó uta-
sát, szerte a világon az Emberi 
Jogok nyelvén. Képletesen szólva: 
azon a „Broken English”-en, mely-
lyel környezetvédők, békemozgalmi-
ak, polgárjogi elkötelezettek ma-
gyarázgatjuk-értegetjük a magunk 
s egymás gondját-baját. A minden 
egyes embert (s az egyívásúak ki-
sebb-nagyobb közösségeit) nemre, 
fajra, felekezetre és meggyőződés-
re való tekintet nélkül egyaránt 
megillető jogok nyelvén. Korunk 
görög-latinján – mint egykor az új 
szeretet-vallás hívei.

Legyünk mi az Emberi Jogok őske-
resztényei.

Hiszen – mondhatnánk így is – az 
’56-os Suhancok az Emberi Jogok ke-
resztre feszítettjei voltak.


