
86

RendszeRváltó ARchívum 2016/1

Mikes Tamás

Miért nem?

Válasz Szilágyi Sándornak

Kedves Sándor,

tudom, nem vártál választ a for-
radalom 30. évfordulóján elmondott 
beszédedre – illetve: talán igen, 
de inkább nem. Inkább azt szeretted 
volna – gondolom –, hogy szívlel-
jük meg a benne foglaltakat. Éppen 
mert megszívleltem, kénytelen vol-
tam gép elé ülni, és kéretlenül is 
válaszolni. Amit mondandó vagyok, 
nem hozzád címzett, hanem miattad 
és miattunk felelet, illetve in-
kább állítás. (…)

Te azt mondtad, hogy a hatalom fél 
tőlünk nagy ereje dacára, és ez a 
félelem ránk a legveszélyesebb. A 
félelem magvát ’56 politikai emléke 
jelenti, amit a körülmények amúgy 
sem engednek napirendre tűzni, hi-
szen a rendszer jottányit sem enged 
ebben a kérdésben. Azt is mondot-
tad, hogy ami az eljövendő szándé-
kokból megsejthető, az vihart ígér 
a politikai égbolton, és mi készü-
letlenül állunk a vihar kapujában. 
Ezért ajánlottad, hogy mondjunk le 
’56 hagyományáról, illetve annak 
máig érvényes követeléseiről, ne 
ijesztgessük a hatalmat, és mártí-
rjai Jézusok voltak, legyünk mi a 
gondolatszabadság őskeresztényei.

A gondolatok fennköltsége azonban 
nem teheti semmissé ennek a javas-
latnak elviselhetetlen voltát. Ne-
ked igazad van, ha főleg az utóbb 
születettek álláspontja szerint, 
a nem megélt élmény hiányával in-
dokolod, hogy ez az egész részben 
absztrakció lévén, vállalt program-

ját módosítani is lehetne. De hát 
nem lehet. (…) Arról van ugyanis 
szó, amit te is elmondtál, hogy a 
legtöbb később szülöttet ’56 elte-
metetlen és felszínen bűzlő tete-
me fordította szembe az általános 
konvenciórendszerrel, amely a ká-
dári álparadicsom és egész kaloda 
lényege, amely olyan féligazságo-
kat tudott fügefalevélnek maga elé 
tűzni, miszerint ő a létező szoci-
alizmus; hogy a legrosszabb szo-
cializmus is jobb a legjobb pol-
gári rendszernél; vagy hogy ez a 
legvidámabb barakk. Mindez, mint 
tudjuk, egyrészt nem válasz alap-
vető erkölcstelenségekre, ráadásul 
kellemesen változtatható határai-
val még önmaga tilalmi rendszerét 
is relativizálja, ami egy, illetve 
két dologra jó, bár önfeladásból, 
ami indokolttá tehetné.

Ez nem a kiegyezés helyzete és pil-
lanata. Ráadásul nincs is partner a 
kiegyezéshez. A rendszer maga tet-
szeleg egyszerre az istváni és Deák 
Ferenc-i (esetleg Fráter György-i) 
pózokban. Amiből igaz csak annyi, 
hogy külpolitikai partnere egyenes 
ági leszármazottja Szulejmán és 
Lipót birodalmainak. (…) Ami a lé-
nyeg: nem várnak tőlünk kiegyezést. 
Önfeloszlást, megszűnést várnának, 
de ezt egyelőre hagyjuk meg olyan 
ünnepi ajándéknak, amit most nem 
kaphatnak meg.

Ebből a szempontból azonban töké-
letesen mindegy, hogy a hazai el-
lenzék melyik pontján van valaki: 
minden válaszuk a „nem” szokott 
lenni, teljesen mindegy, hogy kör-
nyezetért, nemzeti ünnepeinkért 
vagy emberi jogokért emeljük fel 
szavunkat. És ezért mi is csak ne-
met mondhatunk. Neked is, aki azt 
javasoltad: a megvalósíthatatlan 
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alapot fel kell adni. De hiszen 
bármely alap elvi és nem gyakorlati 
hasznú, ha politikailag tekintjük! 
(…)

Mi jobb lehetne például a demokrá-
ciánál, akár a képviselet pluraliz-
musát, akár a társadalom ellenőrző 
feladatát, akár a termelés munkási-
rányítását értjük alatta? Hiszen ez 
utóbbi, a munkástanács, olyan poli-
tikai leleménye ’56 magyar munká-
sainak, amely nemhogy máig, de úgy 
tűnik, még sokáig a legfejlettebb 
autonóm szervezeti forma lehet, ha 
megvalósul. Vagy ha a Petőfi-kör 
egykori reformjavaslatainak sorát 
nézzük, melyeknek vázlatos és el-
lentmondásos megvalósulása a leg-
haladóbb hazai reformtörekvés is, 
akkor azt kéne mondanunk: ez az az 
alap, ami elhagyandó? Nem tudom és 
nem értem: mit lehetne feladnunk. 
(…)

És hidd el, semmiféle fogalmazási 
finomság nem változtat a tényen: 
egy eljövendő bármiféle megpró-
báltatás során szenvedni is emi-
att fogunk, bárhogy neveznék – de 
győzni, ha lehet, bizonyosan csak 
úgy győz a nemzet, ha nem tagadja 
meg, ami az övé, szenvedése és meg-
őrzött emlékei okán. A „győzelem” 
szót egyébként el is felejthetjük, 
hiszen itt inkább a nemzeti megér-
tésről, a történelem megjavításá-
ról van szó. Nem hinném, hogy magá-
tól javulna meg: minden folyamata 
csak utólag „objektív” – emberből, 
vérből van.

Ha van áldozat, amit meghozhatunk, 
csak akkor értelmes, ha elérhető 
eredményei beláthatóak. Ezek a kö-
vetelések beláthatóak, még akkor 
is, ha történészi ízlésünk esetleg 
fanyalogna rajtuk, bizony majdnem 

mind százévnyi késést hordoznak. 
De átléphetetlenül. Épp Kelet-Kö-
zép-Európa torz félmúltja és je-
lene bizonyítja: nem szökhetünk 
meg a történelmünk elől, paradox 
viccekkel nem ugorhatjuk át a meg 
nem élt, jó vagy rossz, de áté-
lendő kollektív élményeket. Lehet 
a kabát új, azonban a szív alatta 
ugyanaz kell hogy maradjon. Nem en-
gedhetünk ’56-ból.

Krassó György

Két választás Magyarországon

1956. november 5-én, a becsapó-
dó aknák miatt meg-megállva, há-
tizsákban sokszorosítógépet vittem 
hazafelé, egy velem egyidős, hu-
szonnégy éves lánnyal. A lány zo-
kogott, és azt hajtogatta: „Mi lesz 
velünk, mi lesz velünk ezután?” Nem 
lehetett vigasztalni, áttörhetet-
len kétségbeesés-burok vette kö-
rül. Ez a lány aztán nagy karri-
ert futott be a Kádár-rendszerben. 
Kultúrfunkcionárius lett, és sok 
piszkos feladatot kellett elvégez-
nie. Jó körülmények között él, de 
boldogtalan. Régi barátai elkerü-
lik, fiai lekommunista-kurvázzák. 
Sokan tudni vélik, hogy beépített, 
ávós informátor volt már a forrada-
lom előtt. Zokogásra nem annyira az 
ország állapota, mint az indítot-
ta, hogy tudta, vissza kell állnia 
a csatasorba.

Ugyanazon a napon, 1956. november 
5-én, egy Szilágyi Erzsébet névre 
hallgató, de általában csak Szöszi-
nek hívott tizennyolc éves utca-
lány a Nyugati pályaudvarnál, a 
volt Ilkovics előtt, összecsavart 
kézigránátokkal egy orosz tank elé 


