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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-
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daságpolitika szolgált, hanem egy 
egész gazdasági politikai modell, 
amely azonosult magával a szocia-
lizmussal. (…)

A másik útra való áttérésnek volt 
ellenzője. Nagy Imre a NEP-jellegű 
átmenetet elhagyó fordulat utáni 
szakaszban is meg akarta őrizni a 
vegyesgazdaság legfontosabb ténye-
zőjét: koncepciója szerint az egyé-
ni parasztság az állami nagyipar 
szektorával, együtt, egyidejűleg 
vele, belenő a szocializmusba. A két 
modell, a két út kicsiben megismé-
telte azt az alternatívát, amely a 
Szovjetunióban a húszas-harmincas 
évek fordulóján, az összehasonlít-
ható fejlődési szakaszban a Szálin 
és a Buharin-frakció ellentétében 
fejeződött ki. A Rákosi-Gerő veze-
tés – ismeretesen – a sztálini útra 
lépett, míg Nagy Imre az egykori 
Buharin-platform szellemét idézte 
fel. Lehet, hogy az azonos helyzet 
termelt ki azonos gondolatokat, de 
az sem kizárt, hogy az 1930-ban már 
szovjetunióbeli emigrációban levő 
Nagy Imre buharinista volt, és ak-
kori nézeteit rejtve megőrizte, 
átteleltette a harmincas-negyvenes 
éveken keresztül.

1948-1953 között a magyar szocia-
lista fejlődés az A-szektor pri-
oritásával jellemezhető modell 
jegyében indult meg. 1953-ban a 
fogyasztás leszorítása és az ütem 
erőltetésének szolgálatába állí-
tott mindenre kiterjedő kényszer 
oly mértékben élezte a feszült-
ségeket, hogy ez a modell megbu-
kott, és átadta helyet a másiknak. 
Az 1953 júniusában hivatalba lepő 
Nagy Imre-kormány a június határo-
zat útjára lepett. Az új vezetés 
feladta az A-szektor prioritását. 
A szocialista fejlesztést a vég-

fogyasztással: a mezőgazdaság és a 
fogyasztási cikkeket gyártó ipar 
fejlesztésével kívánta kezdeni, 
beleértve olyan – a fejlett orszá-
gokban realizálható – exportalap 
kifejlesztésével is, amellyel kor-
szerű beruházási javakat van mód 
importálni. Így kívánta a végter-
melés bővítéséhez igazodó tempóban 
fejleszteni a nehézpart. Feladta 
a mezőgazdaság erőszakolt kollek-
tivizálását és a politikai modell 
pluralizmusában is gondolkodott. A 
pártonkívüli tömegek képviseleté-
nek megvalósítására új alapokra he-
lyezte a Népfrontot: ekkor keresz-
telték át Hazafias Népfrontra. A 
megélénkülő helyi népfrontszerve-
zetek munkájába bevonták a korábbi 
koalíciós pártok egykori kulcsem-
bereit, 1954-ben azt is tervezték, 
hogy a népfrontnak lehetőséget ad-
nak egyéni tagságra, ami pártszerű 
szervezetté tette volna.

1955-ben a Szovjetunióban bekövet-
kezett vezetőségváItozás, amelynek 
során leváltották Malenkov szintén 
,,buharinista” kormányát, a Nagy 
Imre vonal, a ,,júniusi út” bukását 
okozta. Az 1955 márciusi határozat 
feladta a maximalizált növekedé-
si ütemet és az ehhez kapcsolódó, 
terrorisztikus politikai módszere-
ket, de fenntartotta az A-szektor 
fölényét. Az ország legszélesebb 
közvéleménye nem fogadta el ezt a 
fordulatot és leghatározottabban 
a ,,júniusi útra” való azonnali, 
teljes visszatérést kívánta. (…)

1956 februárjában a XX. kongresszus 
ezt a véleményt mintegy igazolta. 
Most már a függetlenített párt és 
mozgalmi funkcionáriusok jelentős 
része is, olyanok, akik alapjában 
egyetértettek a márciusi határo-
zattal, s nem a júniusi út hívei 
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voltak, követelték, hogy a pártve-
zetés vonja le a szovjet kongresz-
szusból folyó következtetéseket: 
váltsák le az 53 előtt kompromit-
tálódott vezetőket, hajtsák végre 
a rehabilitációkat és a legjelen-
tősebb rehabilitáltakat vonják be 
a vezetésbe, rendezzék a viszonyt 
Jugoszláviával, és alakítsanak ki 
népközeli, a tömegek számára elfo-
gadható vezetési stílust. A veze-
tés ezt nyomás alatt végrehajtani 
kapitulációnak vélte, s elzárkó-
zott előle. Erre, vele szemben, 
széles funkcionárius ellenzőtábor 
is felsorakozott, 1956 júliusában 
végrehajtották a márciusi határo-
zat vonalának korrekcióját követe-
lő „mérsékelt pártellenzék” köve-
teléseit. Rákosit leváltották és 
több rehabilitáltat bevontak a ve-
zetésbe. Mindez azonban a közhangu-
lat számára nem volt megoldás. Nem 
csupán azért, mert Rákosi helyett 
Gerő a régi politika folytatását 
jelentette be, s Révai is csak a 
vezetés legbeavatottabbjai számára 
volt rehabilitált, a kijjebb lé-
vők számára a Rákosi-kor negyedik 
számú legkompromittáltabb figurá-
ja, hanem azért, mert a tömegaka-
rat a márciusi határozat egyértel-
mű visszavonását, sőt elítélését 
követelte, s a visszatérést a jú-
niusi útra: annak személyi konzek-
venciájával. Július után a nyomás 
nem csökkent, hanem erősödött. (…)

II.

Az 56-hoz vezető alapvető politi-
kai folyamat jellemzése után egy 
kevésbé tárgyalt problémát érinte-
nék. 56 nemzetközi hátterét. Nem a 
jól ismert nyugati reagálást, ha-
nem beilleszkedését a szocialista 
tábor nemzetközi politikájának fo-
lyamatába. 1953-ban a Sztálin örö-

kébe lépő pártvezetést válságos 
nemzetközi helyzet szorongatta. A 
nemrég hadrendbe állított amerikai 
hidrogénbomba veszedelmesen megnö-
velte a nyugati oldal katonai fö-
lényét, ezen túl napirendre került 
Nyugat-Németország felfegyverzése, 
ami ezt a fölényt végzetes mértékű-
vé tehette. Sztálin utódai előtt 
a hidegháború elvesztésének rémke-
pe sejlett fel, s ez a vezetésben, 
legalábbis annak egy részében egy 
vakmerő elképzelést szült a veszély 
elhárítására. A terv, amelyet Beri-
ja személyéhez szoktak kapcsolni, 
hajlandónak mutatkozott arra, hogy 
feladja a szocialista tábor részé-
ről a Német Demokratikus Köztársa-
ságot oly módon, hogy beleegyezik 
Németország nyugati alapon való 
egyesítésébe, annak fejében, hogy 
az egyesített Németország semle-
ges lesz, azaz egy felfegyverzett 
Nyugat-Németország nem lesz a NATO 
európai haderő része. Ez a terv a 
Beriját előtérbe helyező változás 
előtt, már Sztálin idejében felsej-
lik a szovjet kormánynak egy 1952-
es jegyzékében. A terv létezésé-
ről két töredékes forrás tudósít. 
Az egyik: Hegedüs András említést 
tesz arról, hogy Berija letartóz-
tatásakor a magyar pártvezetés ál-
tal kapott szovjet tájékoztatás 
tartalmazott egy kitételt, amely 
szerint Berija noteszében talál-
tak egy ilyen szövegű bejegyzést: 
„NDK? Leadni?” A másik adalék. Egy 
emigrált diplomata kezén nyugat-
ra került egy belső hírügynöksé-
gi tájékoztató lengyel bulletin, 
egy legelső „PAP bizalmas”6, amely 
viszont a Malenkov-leváltással 
kapcsolatos tájékoztatásban azt 
írta, hogy Malenkov – más hibái 

6  A Lengyel Sajtóiroda (Polska Agencja Prasowa) 
rövidítése. 
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mellett – „támogatta Berija áruló 
terveit az NDK leadására vonatko-
zóan”. Nagy Imre Malenkov „kádere” 
volt és ismert volt, hogy Rákosi 
erősen felhasználta ellene, hogy 
kinevezését a szovjet vezetésben 
leghangosabban Berija szorgalmaz-
ta. Nagy Imre feltehetően tudott 
valamit erről a tervről, s szer-
vesen beépítette elképzeléseibe. 
1955-ben az osztrák államszerződést 
a Berija-terv megvalósítása első 
lépésének tarthatta, tartotta, s 
azt a következtetést vonta le belő-
le, hogy Berija és Malenkov bukása 
nem jelenti a terv aktualitásának 
elvesztését, a Hruscsov-vezetés 
is ezen dolgozik. Beleilleszke-
dett ebbe a képbe Adenauer szenzá-
ciós, 1955-ös moszkvai látogatása 
is. Malenkov és itthon Nagy Imre 
leváltásának legfontosabb oka ép-
pen az volt, hogy miután Nyugaton 
a párizsi és brüsszeli szerződések 
eldöntötték a nyugatnémet felfegy-
verkezés megindítását, a szovjet 
vezetés új, pótlólagos fegyverke-
zési programot kényszerült megter-
vezni, ez – kényszerűen – újra az 
A-szektor prioritását tette aktu-
álissá. (…) A kibékülés Jugoszlá-
viával azt jelentette, hogy egy 
ilyen helyzetű, ilyen fajta semle-
gességű ország elfogadható szocia-
lista országként a szovjet vezetés 
számára. Erősítette ezt a várako-
zást a bandungi értekezlet, amely 
a semlegesség, az el nem kötele-
zettség olyan baloldali változatát 
teremtette meg, amelyhez bármely, 
bármilyen rendszerű ország felzár-
kózhatik. Az egyértelműen antiko-
lonialista, nyugatellenes bandungi 
kezdeményezés kedvező fogadtatásra 
talált a szovjet vezetés részéről. 
Az alakuló blokknak tagja volt Ju-
goszlávia, sőt a szocialista tá-
borhoz fontos tényezőként tartozó 

Kína is a bandungi folyamat fő moz-
gatói közé tartozott. Bandung azt a 
lehetőséget látszott kínálni, hogy 
a Berija-terv végrehajtása így egy 
nyugatellenes, antikolonialista 
program részeként, tehát a szovjet 
presztízst nemhogy sértő, de növe-
lő módon mehet végbe. Nagy Imre és 
köre ebben gondolkodott, s egy – a 
pártvezetéshez benyújtott, a szov-
jet ős a jugoszláv követségnek is 
átadott és értelmiségi körökben, ma 
úgy mondanák, szamizdatként ter-
jesztett – platform-iratban ilyen 
jellegű nézeteit ki is fejtette. 
Amikor az október 23-i felkelés kö-
vetkezményeképp, 23-ről 24-re vir-
radó éjjel kormányra került, az őt 
felkereső szovjet delegáció: Miko-
lán és Szuszlov nem teszik számára 
nyilvánvalóvá a Berija-terv végle-
ges aktualitásvesztését. Ellenke-
zőleg: az október 30-i szovjet kor-
mánynyilatkozat, amely önkritikát 
gyakorol a Szovjetunió és a népi 
demokráciák viszonyában megnyilvá-
nult egyenlőtlenség- ás nagyhatal-
mi sovinizmusért, és kilátásba he-
lyezi a szovjet csapatok kivonását 
a népi demokráciák területéről, 
arról győzi meg, hogy a Berija-terv 
aktuális, és a magyar és lengyel 
válság közvetlenül napirendre tűz-
te. Így került sor a Varsói Szer-
ződésből való kilépésre és a sem-
legességi nyilatkozat kiadására. A 
semlegesség formája osztrák és nem 
jugoszláv (bandungi) mintát köve-
tett. Nagy Imre 1955-ben mindket-
tőben gondolkodott s a felkelés 
napjaiban a tömegek várakozásának 
jobban megfelelhető, a tömegek ál-
tal jobban átlátható és megért-
hető osztrák-formát választotta, 
amelyet – mint láttuk – szintén 
a Berija-terv egyik megvalósítá-
si módjának tartott. Nem mellékes 
megjegyezni, hogy a másik megol-
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dásnak is volt követője: az újra-
induló, Petőfi Párttá átkeresztelt 
Parasztpárt lapjában Németh László 
a bandungi típusú semlegesség mel-
lett szólalt fel.

III.

A továbbiakban magáról a felkelés-
ről is. Kitörésekor a pártvezetés-
ben a felkelés felszámolására két 
álláspont került szembe egymással. 
A Gerő-vezetés elvi kérdésnek te-
kintette, hogy a felkeléssel „ne 
álljon szóba”, a felkelés megszün-
tetésére a politikai megoldást, 
a kompromisszumot kapituláció-
nak, elvi engedménynek tartotta, 
s egyetlen lehetséges eljárásnak 
a konfrontációt, a fegyveres le-
verést tekintette. Vele szemben a 
pártellenzék, élén Nagy Imrével, 
úgy vélte, hogy a társadalom je-
lentős részének, sőt többségének 
szembefordulása esetén a szocia-
lista kormányzatnak csupán fegy-
veres védekezésre, kulcsfontossá-
gú objektumai, vezetési központjai 
fegyveres védelmére van joga, a 
felkelés fegyveres leverésére nem. 
Elvileg csupán a politikai megol-
dás, a kompromisszum a megengedhe-
tő eljárás a felkelés megszünteté-
sére. Gerő október 23-i beszédében 
konfrontált az akkor még nem fegy-
veres demonstrációval, a délutáni 
órákban alakult Katonai Bizottság 
a fegyveres leverést kívánta meg-
szervezni. Erre a rendszer fegyve-
res erői nem álltak teljes egészük-
ben rendelkezésükre. (…)

Október 23-án igen széles tömegek-
ben konszenzus volt arról, hogy a 
márciusi határozat útjáról vissza 
akarnak térni a júniusi útra, annak 
személyi konzekvenciájával. Abban 
teljes egység volt, hogy a júniusi 

út jobb, mint az A-szektor fölé-
nyének az útja. Hogy ki állt ezen 
a platformon csupán, ki akarta to-
vább fejleszteni, s ki tekintette 
csupán a másikkal szemben viszony-
lag inkább elfogadhatónak, nehezen 
látható át. A felkelés néhány vi-
haros napja nem volt elég a tisztá-
zó politikai differenciálódás ki-
bontakozására. A pontokba szedett 
programnyilatkozatokban a négy 
igen különböző arculatú politikai 
erő álláspontja még meglehetősen 
egységes képet mutat. Különböző 
szóhasználattal nagyjából a júni-
usi út vegyes-gazdasági rendszerét 
vázolják fel. A gyárak állami tu-
lajdonban: a vállalatok vezetése 
valamiféle munkahelyi önigazgatás 
kezében. A mezőgazdaság az egyéni 
parasztság kezében – ettől bizonyos 
mértékig a Petőfi Párt vezetőségé-
ben tömörült népi írók tértek el, 
akik hitet tettek a szövetkezeti 
rendszer mellett – a városi szol-
gáltatások, kisiparosok, kiskeres-
kedők kezében. A politikai rend-
szer politikai pluralizmus, amely 
tartalmazza a többpártrendszeres 
parlamentarizmust és a termelői 
önigazgatást. Külpolitikai orien-
táció a semlegesség.

Az 1956. november 4-e utáni vezetés 
az A-szektor prioritása útjára tért 
vissza, s ezen belül végrehajtotta 
azokat a korrekciókat, amelyeket 
a Rákosi–Gerő-vezetés a XX. kong-
resszus után elmulasztott, a júli-
usi vezetésnek pedig már nem volt 
ideje. A döntést a szándékon túl 
a körülmények is meghatározták. A 
júniusi útnak már 1956 októberében 
is sokkal rosszabbak voltak az esé-
lyei, mint 1953 júniusában, mivel 
az ipar, ha lassított ütemben is, 
de 1953-54-55-56-ban az A-szektor 
prioritását feltételező modellben 
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épült tovább, a növekedés mester-
séges gyorsítását célzó, óriási 
beruházási javakat gyártó szektor 
tovább növekedett. (…)

Végezetül: mi volt tehát 56? A 
szovjet tapasztalatokra épülő szo-
cialista fejlődés két, alternatív 
modellje politikai erőinek fegyve-
res összeütközésig elment össze-
csapása, amely azután – Mao Ce-tung 
híres formulájával élve – „a népen 
belüli ellentmondásokat” antago-
nisztikussá változtatta.

Mik tanulságai a ma számára? 56 mai 
értékelése útjában áll, hogy tel-
jes egészében megtagadjuk a konti-
nuitást az A-szektor prioritásának 
doktrínájával és ezen az elven ala-
kult 1948-1953 közötti iparosítást 
„rosszul begombolt mellénynek” te-
kintsük, s egyértelműen vállaljuk 
a júniusi úttal a kontinuitást. Ez 
ma is, szellemi akadálya a gazda-
sági reform koncepciója kidolgozá-
sának. Tanulsága, hogy egy szoci-
alista vezetésnek a társadalommal 
támadt konfliktusa esetén kommu-
nista kötelessége, hogy a politi-
kai megoldásban gondolkozzék és a 
konfliktust a lehetőségek legszé-
lesebb határáig menve politikai 
eszközökkel oldja meg. 56 drámai 
példája annak, hogy a csak konfron-
tációban, csak hatalmi eszközökben 
gondolkodó politika útja a szaka-
dékba vezet. 56 felvetette a magyar 
szocialista társadalom pluralizá-
lódásának eszméjét. 1958-ban a gaz-
dasági reform még revizionizmusnak 
ítéltetett, az élet azonban – úgy 
tűnik – napirendre tűzte a gazdasá-
gi reform után a politikai reformot 
is. Az első, ígéretes lépések az új 
választási rendszer és a termelői 
önigazgatás elvének megjelenése a 
vállalati irányításban. Ez jelzi, 

hogy immár a politikai reform ügyét 
sem szabad 1958-as szemmel nézni.

Tito pulai beszédében azt mondotta 
– szabadon idézve –, hogy ellenzünk 
minden külföldi beavatkozást, de 
ha ez a beavatkozás lehetővé teszi 
a szocializmus felépítését Magyar-
országon, akkor a történelem iga-
zolni fogja.7 Majd harminc év telt 
el, de – úgy vélem – a történelem 
még mindig nem döntötte el ezt a 
kérdést. Rajtunk is múlik, hogyan 
fogja eldönteni.

(Előadás a budapesti Rakpart Klub-
ban, 1985 decemberében. Megjelent 
az Új Látóhatár 1987/4. számában.)

Csurka István

Magyar abszurditások

(…) A mai magyar életnek ez a csen-
desen pangó abszurditás a legjel-
lemzőbb tulajdonsága. Van a tör-
ténések mélyén valami csöndes, 
alig-alig sértő, bárgyú és ásí-
tó abszurditás. Ennek az abszur-
ditásnak nincs éle, fenyegetése, 
nincs benne sok felháborító elem, 
és nincs benne annyi agresszió, 
mint egyéb abszurditásokban. Ezt 
nem is nagyon lehet statisztikai-
lag vagy politikailag kielégítően 
jellemezni. Ennek az abszurditás-
nak éppen az a jellemzője, hogy nem 
nagyon sérelmezhető. A viszonyok 
jobbak, mint másutt a környezet-

7  A Jugoszláv Kommunista Párt főtitkárának 
1956. november 11-én elhangzott beszéde, amely-
ben állást foglalt a Kádár-kormány mellett. Tito: A 
Kádár-kormány azt képviseli, ami Magyarországon 
a legbecsületesebb. Népszabadság, 1956. novem-
ber 17.


