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ostobák és kegyetlenek, és hogy 
legyőzhetők okossággal, ügyesség-
gel, elszántsággal, egységgel, ha 
itt lesz az ideje. Hiszen ’56-ban 
is győzött – ha a százszoros túle-
rő el is tiporta utána –, de csak 
azért tudott győzni, mert az ifjú-
ság nem hallgatott a realistákra. 
Nem hallgatott rájuk, mert sokkal 
realistább volt amazoknál: tudta, 
érezte, hogy itt az alkalom, hogy 
van esély a győzelemre. Eljön még 
a pillanat, amikor maga az orosz 
nép lázad fel elnyomói ellen, és 
nem lesz, aki „testvéri segítsé-
get” nyújtson hóhérainak. Vagy az a 
pillanat, amikor a Nagy Testvér nem 
lesz olyan helyzetben, hogy újabb 
háborút indíthasson Közép-Európá-
ban, különösen nem több országban 
egyszerre. És ezt a pillanatot majd 
nem szabad elszalasztani.

Ma még sokan sorba állnak nálunk a 
prostituált bárcáért. De már szé-
gyellik, és ez az idők jele. Az új 
októberi ifjúságnak már itt vannak 
az első képviselői. Biztosan tud-
ják és érzik ezen a napon, hogy a 
szavak tetté fognak válni, és ami-
kor a magyar október előtt tiszte-
legnek, akkor nem a múltat, hanem a 
jövőt ünnepelik.

Kőszeg Ferenc

Ne csak építkezz... Politizálj!

Az emberiség állítólag kacagva bú-
csúztatja a múltját. A magyar ér-
telmiség legszívesebben skanzenbe 
helyezné, ahol vasárnaponként úgy 
járkálhat a kovács műhelye meg az 
ősi ráolvasásokat mormoló vajákos 
barlangja között, mintha mindkettő 
igazi volna. Holott a múzeum, hiába 

szabadtéri, csak őrzi a tradíciót, 
az életünkbe nem örökíti át.

Szilágyi Sándornak igaza van, ami-
kor azt kívánja, hogy gyűjtsük a 
forradalom dokumentumait, mentsük 
meg a résztvevők halványuló em-
lékeit. E felhívás azonban inkább 
szakmabeli vagy amatőr történé-
szeknek szól, mintsem a politikai 
cselekvés lehetőségét állampolgári 
jogon igénylő laikusoknak. Az ál-
lampolgárt nem elégíti ki az emlék-
gyűjtés úttörőmunkája, és mindene-
kelőtt azt szeretné tisztázni, mit 
tekintsen a forradalom politikai 
örökségének.

1956 felfedezése a kelet-európai 
ellenzékek keletkezéstörténetének 
termékenyítő fordulata volt – ol-
vasatom szerint ezt dokumentálja 
a közös nyilatkozat aláírása is. 
Nem mintha nem lettek volna a mai 
ellenzékiek között olyanok, akik 
számára a forradalom mindig megha-
tározó élmény volt. (Ezek közé tar-
tozik Krassó György, Kemény István 
tanítványainak köre, de ide szá-
mítom magamat is.) Az elkülönült 
elégedetleneket azonban a politi-
záló értelmiség marxista indítta-
tású csapata formálta demokratikus 
ellenzékké: az ő hatásukra szü-
letett meg a szamizdat, s hason-
ló népfrontszerveződési folyamat 
előzte meg a KOR megalakulását vagy 
a Charta ’77 keletkezését is.5 (…)

1956-ban a pesti utca nyomban az 
első tank kilövése után pontosan 
tudta, hogy ezt akarja: semleges-
séget. A forradalom eleven öröksé-

5  A KOR a lengyel Munkásvédelmi Bizottság rö-
vidítése, amely az 1976-os sztrájkok és tiltakozások 
nyomán alakult. In Uo. 668. Az 1. szám jegyzeteit 
Rainer M. János készítette.
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ge mindenekelőtt azt jelenti, hogy 
politikai gondolkodásunkban ma is 
ezeket a követeléseket tekintjük a 
legfőbb értéknek. Minden előnyük 
mellett már csak azért is, mert az 
emberek ezt akarták.

Szilágyi Sándor természetesen jog-
gal tart attól, hogy a forradalom 
követelései politikai programként 
üres szólamokká válnak. Hiszen a 
követelések közül kettőnek – a füg-
getlenségnek és a semlegességnek – 
a megvalósulása nem Magyarországon 
múlik, ezekért tehát még akkor sem 
tehetnénk sokat, ha a többpárt-
rendszer valamilyen formában eset-
leg megvalósulna. Függetlenségünk 
és semlegességünk ügyében e pilla-
natban csupán a vágyainkat és remé-
nyeinket tudjuk kifejezni.

Ezt teszi Krassó György is. Írásá-
nak szenvedélyes retorikája lebi-
lincsel, felháborodásának pátoszá-
val rokonszenvezem. De vajon milyen 
cselekvésre ad módot a hit, hogy a 
forradalom napja ismét eljön majd? 
Vagy az, hogy egyszer majd „maga az 
orosz nép lázad fel elnyomói el-
len”, és a jövendő felkelés talán 
több országban egyszerre fog kitör-
ni? A szovjet világrendszer persze 
előbb-utóbb biztosan felbomlik, 
hisz a történelemben előbb-utóbb 
minden véget ér. E felismeréssel 
azonban csak várakozhatunk a nagy 
tűzözönre, és legfeljebb a napo-
kat számlálgathatjuk, mint Jónás, 
akinek az Úr megmondta, miszerint 
negyven nap, negyven év vagy ezer-
annyi az ő szájában ugyanazt je-
lenti.

De még ha emberileg belátható időn 
belül bekövetkezhetnék is a végső 
harc, akkor sem vagyok biztos ben-
ne, hogy az eljövetelében reményke-

dem. A forradalom nem a legfőbb Jó. 
Csupán a jakobinus-bolsevik hagyo-
mány sulykolta a világnézetünkbe, 
hogy a forradalom az egyetlen igazi 
megváltó fordulat, amely természe-
te szerint magasabb rendű, mint a 
régi rendszerben gyökeredző refor-
mista politizálás. (…)

A világtörténelem nagy forradalmai, 
a francia forradalom, az 1848-as 
forradalmak, az orosz februári és 
a magyar októberi forradalom, mind 
spontán módon robbantak ki, meg-
tervezetlenül, híveik számára is 
váratlanul. Egy kis csoport szer-
vező munkája, titkos tervei alap-
ján legfeljebb puccsokat hajtottak 
végre, amilyen például a nagy októ-
beri szocialista forradalom volt. 
A forradalom nem az erőfeszítése-
inken múlik. Arra elszánhatjuk ma-
gunkat, hogy a majdani nagy pil-
lanatot nem fogjuk elszalasztani, 
de a közelebb hozásáért akkor sem 
tehetünk semmit, ha egyébként meg 
volnánk győződve róla, hogy meg-
váltó fordulatot hoz.

Van-e mégis esélye a távlatos – a 
hatalom ad hoc bosszantásánál tá-
gabb perspektívájú – politikai te-
vékenységnek? Létezik-e az a bizo-
nyos harmadik út az ’56-os hagyomány 
múzeumi őrzése és a feltámadásában 
való messianisztikus bizakodás kö-
zött? Az óvatos igen előtt ismét 
Szilágyi Sándorral kell vitáznom. 
Szilágyi az ellenzék programtalan-
ságát korrektül elemezve arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy politikai 
programok helyett az emberi jogok 
üdvtanát fogadjuk el programként, 
s legyünk – így a dolgozat címadó 
jelszava – az emberi jogok őske-
resztényei.



92

RendszeRváltó ARchívum 2016/1

Tekintsünk el attól, hogy hibás a 
metafora, hisz az őskeresztények 
egy új vallás hívei voltak, új ér-
tékek hirdetői, az emberi jogokat 
ellenben a világ szerencsésebb tá-
jain már kétszáz éve törvények-
ben rögzítették. Fontosabb ennél 
a tartalmi kifogásom. Kétségtelen, 
az emberi jogokhoz való ragaszko-
dás közös nevezője minden független 
mozgalomnak Kelet-Európában. Embe-
ri (vagy pontosabban állampolgári, 
politikai) jogok híján nem képzel-
hető el sem kisebbségi jogvédelem, 
sem szuverén környezetvédelem, sem 
pacifista szolgálatmegtagadás, s 
az emberi jogok megsértése közös 
sérelme minden jogérzékeny állam-
polgárnak. Élni a jogainkkal azon-
ban csak valamiért érdemes, és ha a 
demokratikus ellenzék fő mondani-
valója az volna csupán, hogy vannak 
emberi jogaink, törekvései tartal-
matlanabbak, tétovábbak lennének, 
mint bármely független csoportéi, 
amely jól leírható céllal rendel-
kezik. (…)

A demokratikus ellenzék mai for-
májában – úgy gondolom – politi-
kai vélemény- és magatartás-formá-
ló csoportosulás. Az ellenzék és 
más értelmiségi csoportok között 
állandó a spontán meg a tudatos vé-
leménycsere, és a hatás kétoldalú. 
A reformközgazdászok nézetei be-
épültek az ellenzékiek többségének 
gondolkodásába, de talán nem alap-
talan a feltételezés, hogy a refor-
mközgazdászok egyre határozottabb 
intézménykritikájának ellenzéki 
forrásai is vannak. A szociálpoli-
tikai kutatók gondolkodásában – a 
Szetára való hivatkozás nélkül – 
közkeletűvé váltak azok a nézetek, 
amelyeket tíz évvel ezelőtt csak a 
Szeta lázadó szociológusai mertek 
hangoztatni. A szövegszerűen ki-

mutatható gondolati hatásoknál is 
fontosabb az ellenzéki magatartás-
formák terjedése. Ma már nem csu-
pán arról van szó, hogy különböző 
független csoportok éppúgy készí-
tenek szamizdatot, gyűjtenek alá-
írásokat, ahogy az ellenzék teszi 
már nyolcadik éve, hanem arról, 
hogy tekintélyes társadalmi cso-
portok, szinte egész intézmények 
kísérleteznek a legalista rezisz-
tenciával, vagy lépik át a hatalom 
önkényesen megállapított játéksza-
bályait. Az előbbire az írószövet-
ség közgyűlése a példa, amely sza-
bályszerűen lebonyolított szavazás 
során kibuktatta választmányából a 
hivatalosság képviselőit, és így a 
hatalmat kényszeríti saját játék-
szabályai felrúgására, az utóbbi-
ra az, hogy tekintélyes írók pub-
likálnak szamizdatban, s egy-egy 
lakáson rendezett – tehát rendőri 
szóhasználattal akár illegális-
nak bélyegezhető – tanácskozáson 
egész tudományos intézetek vesznek 
részt, szinte testületileg. Az en-
gedetlenség elszaporodása nyomán 
elmosódik a határ ellenzéki és nem 
ellenzéki magatartás között, és a 
hatalmi retorziók már annyi em-
bert sújtanának, hogy a ma szokásos 
eszközökkel nem lehet végrehajta-
ni őket. A magyar társadalom kezdi 
újra felfedezni a politikai aka-
ratnyilvánítás formáit, a tevőle-
ges politizálás már nem a nómenkla-
túra funkcionáriusainak elkerített 
vadászterülete. (…)

Reformkurzus Moszkvában, a hatal-
mához makacsul ragaszkodó pártve-
zér, az írók megrendszabályozását 
követelő akarnokok Budapesten... 
Az analógia olyan szembeszökő, 
hogy már-már valószínűtlen: mint-
ha az évkezdet természeti csapásai 
után ismét 1956 tavasza köszöntene 
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ránk. Vezetőink persze azt mond-
ják: Magyarország a gazdaság, sőt a 
kultúra liberalizálásában is sok-
kal messzibbre tart, mint a Szov-
jetunió. Ez igaz. Csakhogy nem az 
állapot a fontos, hanem a tenden-
cia. (…)

Magyarország ismét a politizálás 
korszakába lépett. Politizálnak 
az utódlásért küzdő pártvezérek, 
a nagyvállalati vezetők, a kisvál-
lalkozók, a közgazdászok, az írók, 
politizál a népfront, a szakszer-
vezet, néha már az országgyűlés is. 
Ahogy a gazdasági helyzet tovább 
romlik, politizálni fog a munkahe-
lyekért aggódó munkásság, politi-
zálni fognak a parasztok, akik ház-
táji terményeiket nem tudják a régi 
áron eladni, politizálni fognak a 
fogyasztóikat vesztő géemkázók, és 
– valamennyiük előtt – a gumibotok-
kal meg gumivigyorokkal harapóssá 
heccelt fiatalok. Ha megvalósul a 
reform reformja, azért fognak po-
litizálni, mert a reform áldoza-
tokkal jár, ha pedig nem valósul 
meg, azért, mert a csőd is áldo-
zatokkal jár. Az adott nemzetkö-
zi helyzetben csökkent az esélye, 
hogy – tekintettel a növekvő fe-
szültségre – egy erőszakos rend-
párt vegye át a hatalmat. Ha pedig 
ez (a legrosszabb) nem következik 
be, akkor a kormányzat tárgyal-
ni kényszerül – ahogy jelenleg is 
tárgyal különféle értelmiségi cso-
portokkal, vagy legalább is meg-
hallgatja őket. Hamarosan eljöhet 
azonban az az idő, amikor egy-egy 
nyugtalankodó nagyüzemben kényte-
len lesz megkeresni azokat az em-
bereket, akiket a munkások a maguk 
szószólóinak elfogadnak.

Ebben a politizáló világban az el-
lenzéknek, amely genezise és gesz-

tusai szerint politikai csoportosu-
lás – ugyancsak politizálnia kell. 
Nem mert arra számítunk, hogy a 
kormányzat előbb-utóbb velünk akar 
tárgyalni – őszintén szólva nem is 
vágyunk erre a megtiszteltetésre. 
De állandó vitázó kapcsolatban le-
hetünk – kellene lennünk – azokkal 
a csoportokkal, amelyek potenciá-
lisan tárgyalási pozícióban van-
nak, vagy közel állnak a tényleges 
tárgyalókhoz. Ahhoz azonban, hogy 
vitázhassunk, rendszeresen tisz-
táznunk kell a magunk álláspontját 
a radikális gazdasági reformok, a 
hozzájuk kapcsolódó politikai kö-
vetelések, a bekövetkezhető mun-
kanélküliség kérdésében, a hatá-
ron túli magyarok és nagymértékű 
áttelepülésük kérdésében, a romló 
életminőség kérdésében – egyszóval 
mindabban, ami a politizáló társa-
dalmat foglalkoztatja. És hallat-
nunk kell (kellene) a véleményünket 
a független sajtón kívül élőszóban 
is, klubokban, nyilvános összejö-
veteleken és olyasfajta szervezett 
tanácskozásokon, amilyen a monori 
volt. (…)

De hogyan kapcsolódik mindez az 
1956-os hagyományhoz? Hiszen az a 
politizálás, amely talán megkez-
dődött, csillagtávolságban van az 
’56-os, fegyverek és tömegmozgalom 
támogatta politizálástól? Úgy vé-
lem, a kapcsolat a harminc éve föld 
alá szorított hagyománnyal mégsem 
jelképes csupán, és hatása három 
síkon is érvényesülhet.

1. A közvetlenül felhasználható 
hagyományt a november 4-ét köve-
tő másfél hónap kínálja, a munkás-
tanács tradíciója. A november 4. 
előtt megalakuló munkástanácsok a 
forradalom egyik fontos perspektí-
váját jelentették: az üzemek mun-
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kás-önigazgatásának lehetőségét. 
A forradalmi kormányzat azonban – 
várhatóan – a többpártrendszerre, 
a parlamenti pluralizmusra épült 
volna. Politikai szerepet a mun-
kástanácsok köztudomásúan a forra-
dalmi kormány fegyveres leverése 
után nyertek. Működésük nem a for-
radalom „lényegi proletár jellegét 
” fejezte ki, nem is a forradalom 
utólagos hitelesítését szolgálta. 
Résztvevői ennél kézzelfoghatób-
bat akartak: átmenteni próbálták a 
forradalom eredményeiből azt, ami 
a szovjet intervenció után is át-
menthetőnek tetszett. A munkások 
(és közeli terveik szerint a pa-
rasztság) választott képviselete-
ként tárgyalni kívántak a „geopo-
litikai realitást” reprezentáló új 
kormánnyal. (…)

A gazdasági krízis, a társadalom 
elégedetlensége meg a kormány te-
hetetlensége ma újra politikai re-
alitássá tette a harminc éve meg-
szakított tárgyalás folytatását. 
Persze, a követeléseket ma nem 
támogatják sztrájkoló üzemek, és 
nincs tárgyalóképes munkástanács; 
az 1956 decemberében engedménynek 
számító követelések ma képtelenül 
radikálisnak tetszhetnek. De a ha-
talom is nagyon szeretné elkerülni, 
hogy lövetnie kelljen, így a hata-
lom nélküliek tárgyalási pozíciója 
nem kilátástalan. Igaz, a tárgyalá-
sokon a bátorság, a karakánság, az 
erkölcsi nagyság nem mutatkozik meg 
olyan tisztán, mint az utcai har-
cokban, és a tárgyalásokban részt-
vevőknek azt is el kell viselni-
ük, hogy elvbarátaik megalkuvóknak 
tartják őket. Mégis hadd állítsuk 
amolyan kádári bölcsességgel: Jobb 
egy félig sikerült kompromisszum, 
mint egy hősies vereség.

2. A demokratikus ellenzéknek nincs 
jövőképe és nincs közös világnéze-
te. Az előbbi talán nem is baj: a 
XX. század meglehetősen devalválta 
a XIX. század jövőképeit. Az utóbbi 
pedig tény, amelyet el kell fogad-
nunk: a demokratikus ellenzékben 
vannak szocialisták és vannak kon-
zervatívok. Többpártrendszer ese-
tén valószínűleg nem lennénk egy 
pártban. Ha túl akarunk jutni azon, 
hogy csupán a rendszerrel való te-
vőleges szembenállás köt össze ben-
nünket (és ha el akarjuk magunkat 
különíteni egy ma ugyan nem léte-
ző vagy láthatatlan, de lehetséges 
szélsőjobboldali vagy szélsőbalol-
dali ellenzéktől), csak azt ismé-
telhetjük: politikai gondolkodá-
sunkban valamennyien a forradalom 
hármas követelményét – a függet-
lenséget, a többpártrendszert és a 
semlegességet (a kívülállást a ma 
létező katonai tömbökön) – tekint-
jük legfőbb értéknek. Ennyi per-
sze még nem különösebben tartalmas 
álláspont, hisz a Kelet-Európában 
élők többsége erre vágyik. A de-
mokratikus ellenzék azonban olyan 
emberek csoportja, akik e követel-
mények megvalósulását közös poli-
tikai céljuknak tekintik. A közel-
jövő politizálásának valamennyi 
résztvevője számára fontos vonat-
kozási pont lehet, hogy van olyan 
csoport, amely ezeket a forradal-
mi célokat ma is deklaráltan vál-
lalja, és kevesebbel nem éri be. 
(Ez az elhatározás némi garanciát 
nyújt arra is, hogy új politikai 
konstellációk közepette is – el-
lenzék marad.)

3. A forradalom eleven hagyomány – 
figyelmeztetésként is az. Nem le-
het örökké görcsösen ragaszkodni a 
megszokott hatalmi stílushoz, nem 
szabad szűkös osztályérdekekért 
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örökösen elodázni a józan egyezke-
dést. Ha nagyon sok az ígéret, és 
nagyon kevés a változás, ha végte-
len a húzd meg – ereszd meg játéka, 
még az annyira atomizált, annyira 
politikamentessé gyalult társada-
lom, mint a mienk, még az is fel-
lázad. Ha hinném Krassóval, hogy 
ez az újabb felkelés győzni fog, 
ha azt hinném, hogy egy zseniális 
vezérlő elme majd akkor lobbantja 
lángra, amikor esélye van a győze-
lemre, talán nem bánnám, hogy vér-
rel jár, bár megváltó erejében ak-
kor is kételkednék. De nem hiszem, 
mert tudom, hogy egy felkelés nem 
akkor tör ki, amikor ésszerű. És 
nem kívánnám, hogy a levert magyar 
forradalmak krónikája újabb hősi 
fejezettel gyarapodjék.

Bárcsak tudhatnám, hogy uraink sem 
kívánják ezt!

[Beszélő 1987/1. Kötetben: Beszélő 
Összkiadás. II. 11-20. szám, 1984-
1987. Budapest, AB-Beszélő, 1992. 
694-705.]

Szabó Miklós

Hogyan látjuk ma 1956-ot?

1956 megítélése teljes mértékben 
azon múlik, hogyan ítéljük meg az 
úgynevezett „ötvenes” éveket. Aki 
úgy találja, hogy a Rákosi-veze-
tést akár fegyverrel is el kellett 
távolítani, ha csak így lehetett 
a torzulásnak véget vetni, nyil-
ván másképp ítéli meg 56-ot, mint 
az, aki számára 1948-1953 között az 
alapvető folyamatok alapjában he-
lyes mederben haladtak, csak bi-
zonyos hibák rontották a helyze-
tet. A kérdés, 56 kérdése igazában 

az: olyan rosszat jelentettek-e az 
ötvenes évek, amelyet akár fegy-
verrel is meg kellett szüntetni. 
Azaz elvileg lehetséges volt-e egy 
„desztalinizáló” forradalom, vagy 
a Rákosi-rendszerrel szemben fegy-
vert fogni minden esetben csak el-
lenforradalom lehetett? Ez a valódi 
kérdés, ehhez képest harmadlagos, 
hogy mi volt, ami 1956. október 
23-a és november 4-e között tör-
tént.

I.

Az 1945 és 1956 között eltelt tíz 
esztendőben a meginduló magyar 
szocialista fejlődés két utat is 
járt. Két összeegyeztethetetlen 
utat, amely egységesen, egymás-
sal összezavarva nem lehet a mai 
szocialista építés hagyománya. A 
folyamatosságot csak az egyikkel 
lehet vállalni, a másikkal követ-
kezetesen meg kell tagadni. 1956 
kulcskérdése ebben a problematiká-
ban rejlik. 1945-ben az emigráció-
ból hazatért pártvezetési mag elvi 
platformként egy vegyesgazdasági 
rendszert gondolt a szocialista 
építés megalapozására: a gyáripar 
kulcsszektora állami tulajdonban, 
mezőgazdaság, szolgáltatások, ki-
sebb üzemek magántulajdonban. Po-
litikai felépítményként a vegyes-
gazdaság pluralisztikus-parlamenti 
rendszerben fejezte volna ki a 
rendszer konszenzusába illeszkedő 
társadalmi erők érdekeinek politi-
kai képviseletét. Amikor 1947-ben 
ennek a hosszúra tervezeti átme-
netnek egyik napról a másikra való 
lerövidítése került napirendre, a 
folytatásra már a másik utat je-
lölték meg. Ennek lényege a gazda-
sági fejlődés politikai eszközök-
kel való felgyorsítása volt. Erre 
nem csupán egy ezt előmozdító gaz-


