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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.
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ben. Az életszínvonal elfogadható. 
Az embereket nem zaklatják feles-
legesen. Semmi sem kötelező, sem-
mi sincs megtiltva, ami nincs meg-
tiltva. Ami viszont meg van tiltva, 
arról nem beszél senki. Az el is 
van felejtve. Az egészben van vala-
mi borzalmasan kedélyes. A kedély 
hagyományosan Bécs felől árad be 
az országba, az a bizonyos bécsi 
gemütlichkeit, a borzalom viszont, 
vagy jobb és pontosabb tán, ha bá-
natot és szomorúságot mondunk, az 
átellenbeni kapu felől, a meotiszi 
ingoványok felől, ahonnan jöttünk 
volt vagy ezer esztendővel ezelőtt. 
Furcsa keverék. Bécsi kedély és 
szláv bánat. Együtt lesz belőle a 
magyar pangás.

Illyés Gyula még szélárnyéknak 
mondta. Szélárnyékba kerültünk, 
jellemezte ötvenhat utáni állapo-
tainkat, használjuk ki, építsünk 
magunknak olyan várakat, falakat, 
intézményeket, amelyek majd megvé-
denek bennünket, ha újra besüvít a 
szél. A költői kép túlságosan jó-
indulatúnak és optimistának bizo-
nyult. Ma már a pangás megbízhatób-
ban jellemzi az életünket. (…)

Legalább négy-öt éve már, hogy egy 
szomorú vizsgálatot folytatok ma-
gamban. Arról van szó, hogy ki tu-
dok-e menni Budapesten, az ország 
fővárosában az utcára úgy, hogy ne 
ütközzem bele akár egy eszméletlen-
ségig részeg, akár egy megtébolyo-
dottnak látszó, földön fetrengő, 
vagy önkívületi állapotban őrjöngő 
avagy csak csendesen befelé fordu-
ló és magában motyogó szerencsét-
len emberbe. Akármilyen napszakban, 
akármilyen napon, télen és nyáron, 
hétköznap és ünnepen.

Budán lakom, a hegyvidéknek is ne-
vezett tizenkettedik kerületben, 
tehát az egyik legmagasabb élet-
színvonalú és elitlakosságú ke-
rületben. A külvárosokban, An-
gyalföldön vagy az átépítésre és 
letarolásra érett régi pesti ke-
rületekben, ahol a szegény emberek 
laknak, a munkásság, vagy ahol az 
új alvóvárosok vannak, a helyzet 
még rosszabb. Ott az elesettség, 
az őrjöngés, a delírium már töme-
gesebb.

A jelenség nem új keletű, az egykor 
oly tartalmasan és termékenyen szí-
nes életű város, amelyik arra a torz 
csodára is képes volt, hogy duhaj 
éjszakáiban forradalmas gondola-
tot, szellemi hatóerőt gerjesszen, 
ahol a bor és a szabadságeszmények 
vadházassága természetes frigynek, 
szinte Isten előtt kötöttnek szá-
mított, ahol ebből a házasságból 
sok zseniális gyermek és majdani 
mártír származott, Budapest, a fő-
város, a hatvanas évek végére és a 
hetvenes évek elejére annyira el-
szürkült, mint egy Csehov megraj-
zolta délorosz kisváros, amelyik-
ből elvezényelték a garnizont. (…)

A korhelység és az iszákosság többé 
már nem a dologtalansággal, a fes-
lettséggel, hanem az ember dolgozó 
ember mivoltával függött össze. A 
hagyományosan italos szakmák, mint 
a szobafestő, a szénlehordó, a ke-
fekötő mellé felzárkózott minden 
rendű és rangú foglalkozás; ittak 
a hivatalokban, az üzletekben és a 
gyárakban éppen úgy, mint a tantes-
tületekben és szakszervezeti köz-
pontokban. A jelszót: „félig be-
rúgni kidobott pénz”, a profi ivók 
adták ki, de önfeledten követte 
őket a tömeg. A legelesettebbek, 
akiknek iszákosságához még testi 
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gyöngeség is társult, már akkor ki-
fordult szemmel rogytak le a flasz-
terra, s az éppen józanok minden 
megütközés nélkül kerülgették őket 
az utcán, vagy támasztották őket 
falhoz a műhelysarokban, próbáltak 
lelket verni beléjük a hivatalok 
mosdóiban.

A kiskocsmák, a szelíd kvaterkázás-
ra való kisvendéglők, amelyeknek 
megnyitására, üzemeltetésére most 
szinte buzdítja a hatalom a szunny-
adó kistőkét, az egykori csaposok 
kései utódait, a kiskocsmák akkor-
ra már mind bezárattak, nem kellett 
a közösségi jellegük, az otthonos-
ságuk, a családiasságuk, s magát a 
bort és a fröccsöt is kiszorította 
lassanként a cseresznyepálinka meg 
a vodka, valamint a sörbe öntött 
rum, ami úgy hat, mint a lebunkó-
zás.

Részeg handabandázás, állatias 
üvöltözés, téboly, őrjöngés, nyál-
csorgás, bevizelés és kisszerű al-
világiasság jellemezte Budapest 
éjjel-nappal folyó éjszakai életét 
akkor, amikor még azok a nemzedé-
kek mulattak benne imigyen, amely 
nemzedékek még a forradalom buká-
sának iszonyú fájdalmát és kilá-
tástalanságát akarták belefojtani 
az italba.

Soha fájdalmasabb mámort! Soha két-
ségbeesettebb önpusztítást!

Mostanra ez a hullám elült. Az ön-
pusztító nemzedék, már aki kibír-
ta, akinek a szervezete nem mond-
ta fel a szolgálatot, vagy aki nem 
választotta végül az öngyilkossá-
got, átlépte az ötödik ikszet, sőt 
a hatodik felé lépdel, s ha megkö-
tötte végül a maga kis különalku-
ját a hatalommal, hát beleérkezett 

a beérkezettségbe, fáradt, bánatos 
és rezervált, csak egy-egy mély 
barázda az arcon, egy-egy szétte-
rült, megnagyobbodott máj, egy-egy 
váratlanul felszakadó sóhaj jelzi, 
hogy önpusztító volt az előélet.

Igen ám, csakhogy Magyarország ma 
is utcahosszal vezet Európában a 
harminc és negyven közötti férfi-
ak halálozási statisztikájában. És 
ezek már nem ötvenhatos nagyivók! 
Ezeket nem az a bánat öldösi. Hiszen 
ezek akkor születtek. Ezek volta-
képpen már nem is nagyivók, eze-
ket a túlmunka öli meg. Többnyire a 
legalsóbb néposztály fiai. Fiatal 
családapák, akik tizennégy-tizen-
hat órát dolgoznak naponta, hogy 
meglegyen a lakás, a kocsi, hogy 
megőrződjék az elért színvonal. 
Ezek azok a kétkezi emberek – többek 
között –, akik ledolgozzák a nap-
számot az állami építőiparban, az-
tán péntek délutántól hétfő regge-
lig egy magánvállalkozás keretében 
építik sokkal intenzívebb munkával 
azokat a villákat, luxuslakásokat, 
úszómedencés, sokmilliós értékű 
házakat, amelyek lassan már tel-
jesen elborítják a budai hegyolda-
lakat. Ehhez az életformához szer-
vesen tartozik hozzá az ital, azt 
másként ki sem lehet bírni, hiszen 
ez a bődületes erőfeszítés volta-
képp értelmetlen és céltalan. S mi 
a két végén égetett gyertya ered-
ménye? Korai infarktus. Bedilizés, 
válás, mindennek feladása, lezül-
lés az utca kövére. (…)

A mulatság fénypontja a kirakodó-
vásár. A sok bóvli, a sok kacat és 
a sok drága holmi között minden al-
kalommal ugyanaz az áruféleség nye-
ri el a vásári nagydíjat. Amelyik-
re az van rányomtatva a korrupció 
bélyegzőjével: „exportból vissza-
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maradt”. Ahol ezt árulják, legyen 
az cipő, ruha, konzerv vagy rádió, 
akármi, ott tolong a nép. Erről az 
áruról egyet tud mindenki, de azt 
teljes bizonyossággal: ez jobb mi-
nőségű, mint az, amelyik minden te-
kintetben hasonlít erre, de ez a 
védjegy hiányzik róla. A legtöbb 
üzem, gyár, vágóhíd, szövetkezet, 
akármi, kétféle árut gyárt, illet-
ve ugyanabból az áruféleségből leg-
alább két minőséget. Az egyik, ami 
nyugati exportra megy, az a nyuga-
ti igényeknek megfelelő minőségű, 
vagy legalábbis olyan akar lenni, 
a másik pedig a hazai fogyasztásra 
van szánva, ennek már a csomagolása 
sem hasonlít az előbbire, ez olyan, 
amilyen. Na már most, ha valami ex-
portból visszamaradt, akármi oknál 
fogva, még akkor is, ha mindjárt a 
minőségi kifogás miatt is, holt-
biztosan jobb, mint az, ami hazai 
eladásra készült. A jelenség gaz-
dasági minősítése nem feladatom. 
Gazdaságilag talán nem is abszurd a 
dolog. Minden üzemnek joga van egy 
bizonyos árucikket többféle minő-
ségben előállítani és piacra dob-
ni. Az abszurditás a magyar vásárló 
lelkében fejlik ki, mégpedig éppen 
azzal, hogy már meg sem ütközik a 
jelenségen. Természetesnek tartja, 
hogy egész ipara és gazdasága két-
féle minőséget gyárt: egyet, a jót, 
a kiváló minőséget egy bizonyos 
magasabb rendű, nagyobb igényű és 
emelkedettebb tartású emberfajta 
számára, és egyet, a silányabbat, 
a hibásat, a csúnyán csomagoltat 
pedig neki magának, a magyar állam-
polgárnak, annak az ezzel a vásár-
lási művelettel is leértékelt em-
bernek, akinek ez is jó, és akinek 
óriási szerencséje, ha hozzájut 
egy ilyen exportból visszamaradt 
áruhoz. (…)

Mi történik ennek az embernek a 
lelkében, aki nemcsak megveszi, 
hanem szorgos vagy nem szorgos mun-
kával elő is állítja ezt a kétfé-
le minőséget? Vajon nem alakul ki 
benne egy bizonyos önleértékelés, 
egy bizonyos kisebbrendűségi tu-
dat? (…)

Él persze a világban ma több mil-
lió magyar ajkú ember, aki szíve-
sen venne kenyeret forintért, de 
nem kap. Akinek hosszú órákat kell 
sorban állnia, hogy kenyérhez jus-
son, s miközben sorban áll, és szo-
morú gondolatait rakosgatja egymás 
mellé, ügyelnie kell arra, nehogy 
valami indulatos panaszszó hagyja 
el az ajkát, s főleg pedig ne ma-
gyarul. Elgondolni elgondolhatja 
magyarul sorsa különös tragikumát, 
szerencsétlenségét, hogy magyar 
anya szülte magyarnak, de kifejez-
ni, hangosan kimondani ezt ezen a 
nyelven nem tanácsos neki. Vagyis 
abban a puszta tényben, hogy ma a 
világban valaki magyarnak születik, 
benne van valami súlyos hátrány 
is egy képtelen szerencsétlenség, 
amiről még beszélni sem lehet. Amit 
az ember nem is nagyon mer és nem 
is nagyon tud megfogalmazni, mert 
maga is elborzad tőle. Ez a hát-
rány, ez a szerencsétlenség ter-
mészetesen annak is osztályrésze, 
aki nem áll sorba, és aki szabadon 
kifejezheti magát magyar anyanyel-
vén, aki a maga teremtette viszony-
lagos exportból visszamaradt jólé-
tében él, a saját állami keretei 
között. Sőt reá talán még iszonya-
tosabb lélektorzító erővel hat az 
a tény, hogy a másiknak, a testvé-
rének nem tanácsos a saját gondo-
latait az anyanyelvén kifejeznie, 
mert neki éppen ezt a tényt kell 
tudomásul venni, hogy ő nem tehet 
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semmit. Neki tétlenül kell néznie, 
hogy a testvére szenved.

A segélynyújtás elmulasztását a ma-
gyar törvények szigorúan büntetik. 
Ha valaki elgázol valakit, és el-
megy a helyszínről, nagyon súlyos 
büntetéssel kell számolnia. De még 
az is elítélhető természetesen, aki 
nem okozója, csak szemlélője a bal-
esetnek, de elmulasztja a kötelező 
segítségnyújtást. A magyar abszur-
ditás legszerencsétlenebbike, hogy 
sok millió magyarnak nincs meg a 
valós lehetősége, hogy segítséget 
nyújtson elgázolt, vérző magyarok-
nak. Ott áll hátratett kézzel a fo-
lyamatosan történő baleset színhe-
lyén, és nézi, hogy vérzik el a 
testvére. Nem arról van szó termé-
szetesen, hogy ne nyilvánulna meg 
a segíteni akarás számtalan formá-
ban, hogy derék és önfeláldozó em-
berek ne tennének sokat a fájdalmak 
enyhítésére, de a lényeg mégis az, 
hogy a magyar mint magyar, mint ál-
lami és nemzeti szuverenitás, mint 
egység, nem tehet semmit. A szemét 
levenni nem tudja a szörnyű eset-
ről, de nem tehet semmit. Cserben-
hagyó.

S kit hagy cserben valójában? Kit 
tagad meg minden percben?

Önmagát. (…)

Istenáldotta költőnk szavai sze-
rint: megbűnhődtük, amit meg kel-
lett bűnhődnünk. A saját vesztesé-
geink, megtöretéseink és gyönyörű 
szent forradalmunk bukása meg is 
tisztított bennünket. Most fáradtak 
vagyunk, bénultak, és kiürült te-
kintettel ladikázunk életünk pangó 
vizén, de még élünk, és még egyszer 
teli tudjuk szívni a tüdőnket, és 
meg tudjuk mutatni a világnak, hogy 

mire vagyunk hivatva a Kárpát-me-
dencében.

A pangó tó fenekén, lent az iszapba 
süllyedten ott csillog egy új ma-
gyar világ makettje. Egy szörnyű és 
halálos tapasztalatokkal rendelke-
ző, a saját kárán is okult nép fiai 
és lányai rakták össze azt a kis 
építményt.

A magyar abszurditásnak csodája is 
van. Soha még ennyire tisztán látó 
és ennyire önzetlen szolgálatra 
kész kicsiny magja nem volt ennek a 
nemzetnek, mint amilyen éppen most 
kezdi felhívni magára a figyelmet 
mindenütt a világon, ahol magyarok 
élnek. A magyarság, miután hazája 
ilyen szomorúan összezsugorítta-
tott területileg, és ilyen tragi-
kusan elvámoltatott tőle több mil-
lió lélek, most, ebben a szorított 
állapotban kezdi belakni és kezdi 
leverni szellemi lakhelyének sátor-
rúdjait szerte a világon. A puszta 
tény, amilyen abszurd, főleg ha egy 
régebbi magyar magatartás szemszö-
géből vizsgáljuk, olyannyira re-
ményt keltő is. Egy magyar író író–
olvasó találkozót tart több ezer 
kilométerre hazájától magyaroknak, 
és az új magyar magatartás kiala-
kítására törő szavait ezek a távoli 
magyarok megértik.

A világban ma kezd ébredezni és 
terjedni az önmagukért való egye-
temleges felelősség gondolata. Ezt 
a gondolatot legtisztább formában 
és világraszóló érvénnyel 1956-os 
forradalmunk fejezte ki. Kétszer 
egymás után álltunk a vesztes olda-
lon. Szégyenpadra, kalodába ültet-
tek bennünket, s nem mondhattuk ki, 
hogy igazságtalanul. Forradalmunk 
azonban igazi arcunkat mutatta fel. 
Most már bátran nézhetünk akárki 



105

TörTéneTi szöveggyűjTemény

szemébe. Ahogy Albert Camus, a hí-
res francia író írta: A leigázott, 
bilincsbe vert Magyarország többet 
tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon.

Van tehát már jogunk és érdemünk, 
hogy részt kérjünk e világra sütő 
napsugárból. Nem vagyunk többé kol-
dusok. Ahhoz azonban, hogy magyar 
kéréseinknek nyomatéka, magyar jo-
gainknak érvénye legyen, új magyar 
magatartásra is szükség van. S ez az 
új magyar magatartás nem lehet más, 
mint az egyetemleges magyar fele-
lősségvállalás. Meg kell értenünk, 
hogy ma, a szétszórtságnak ebben az 
állapotában éppen az összefogás a 
feladatunk. És az új és nagyszerű 
lehetőségünk is. Észre kell végre 
vennünk ennek a szétszórtságnak a 
gyümölcsöztethető lehetőségeit. Ha 
a magyarság még egy-két emberöltőt 
él, és el tudja hárítani az egyes 
részeit fenyegető halált, ha ráéb-
red új helyzete grandiózus szépsé-
gére, akkor a jövő magyarja, miu-
tán megalkotta az öt kontinensre 
szóló új magyar életmodellt, újra 
valami olyannal állhat a világ elé, 
ami éppen úgy főhajtásra készteti a 
világot, mint előző tetteink, for-
radalmaink. Ehhez azonban meg kell 
menteni a kipusztítástól hárommil-
lió magyart. És fel kell rázni má-
sik egymilliót, amelyik sértetten 
és zavaros fejjel vívja kilátás-
talan csatáját a beilleszkedéssel. 
Nekünk pedig, otthoniaknak, akik-
re a legtöbb felelősség nehezedik, 
meg kell gyógyítanunk megbetege-
dett lelkünket.

Lehetséges mindez? Nem abszurd ez?

A magyar élet és a magyar lélek 
mindig is színig volt töltve ab-
szurditással. Legmélyebben érző 

szellemeinkből soha nem hiányzott 
a bátorság és az elszántság: szem-
benézni ezzel a magyar abszurdi-
tással. Ady még eltévedt lovasnak 
látta a magyarságot. Vak ügetését 
hallani hajdani, eltéved lovasnak, 
volt erdők és ó-nádasok láncolt 
lelkei riadoznak.

Ez, ami most kezd kialakulni a vi-
lágban, az összetartozás felisme-
rése és a sorsközösség vállalása, 
azzal a reménnyel kecsegtet, hogy 
az „eltévedt lovas” rátalál a maga 
útjára.

De hát miért is ne? Hiszen mi az 
abszurditás hősi népe vagyunk. Vol-
tunk és leszünk.

Miért is ne éppen most kezdhetnénk 
jó irányba ügetni, amikor már ló 
sincs alattunk?

(Előadás a szerző amerikai és eu-
rópai magyar közösségekben tartott 
irodalmi estjein, 1986 tavaszán. 
Közli: Új Látóhatár 1986/3).

Glatz Ferenc

Kérdőjelek 1956-ról

A forradalom a társadalom egé-
szét meghatározó viszonyrendszer 
megváltoztatása. A társadalom em-
ber ember közötti érintkezés. S az 
érintkezést, a kapcsolatrendszert 
alapjában a tulajdonviszonyok ha-
tározzák meg. A marxi gondolkodás 
alaptézisei közé tartozó állítá-
sok. 1956. október 23. – november 
4. között Magyarországon az ural-
mon lévő politikai erők nem kí-
vántak beleavatkozni a társadalom 
alapjaiba. Nem kívánták az 1945-


