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Forradalmi médiarítusok

Az 1956-os forradalom megemlékezési 
rítusai a rendszerváltás után

Az 1956-os forradalom a zsar-
nokságtól való megszabadulás ünnepe volt már 1956-ban is, a 
diktatúra szimbólumainak lerombolásával, a kivételes pillanat 
tudatos megélésével. Megalapozó történetté vált, mert a Kádár-
rendszer születése kapcsolódik hozzá, hiába próbálták emlékét 
kitörölni a kollektív emlékezetből. A megemlékezés szükséglete 
szinte azonnal felmerült . Az emlékezés kegyeleti rítusként, vir-
rasztásként bukkan fel a tizenkét éves Csics Gyula naplójában 
már három hónappal később, 1957. januárjában: 

A tábla felett egy nagy kocsisgyertya és 4 Svájcból kapott kisgyertya 
égett az ablakokban, összesen 6 gyertya volt. A táblára XY 2 Kossuth-
címert rajzolt és ezt írta fel: Dicsőség az október 23.-i forradalom hős 
magyar mártírjainak! Számtan órán a tanárnőt néma csendben fogad-
tuk, a hetes halkan jelentett, még a tanárnő is csendben beszélt. Óra 
alatt csak a kocsisgyertya égett, de tízpercben az összes gyertyát meg-
gyújtottuk. A Zavagyák tanár már nem nézte olyan jó szemmel ezt.1 

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogyan alakult ki az 1956-
os forradalom megemlékezési rítusainak hagyománya; milyen 
helyszínek, kellékek, szimbólumok kapcsolódnak megünneplé-
séhez; s végül milyen kitüntetett szerepet játszik ezekben a tö-
megmédia, két, médiaeseménnyé váló megemlékezési rituáléval 
a középpontban: Nagy Imre újratemetési szertartásával 1989. jú-
nius 16-án és az ötvenedik évfordulóval 2006. október 23-án. 

1 Csics Gyula: A magyar forradalom 1956. Napló, 1956-os Intézet, Budapest, 2006, 
190.
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Dátumok

A kisfiú naplójából is kiderül, hogy a forradalom kitörésének 
napja azonnal bevésődött a kollektív emlékezetbe. Az ünnep-
lés azonban akadályokba ütközött: nem meri leírni osztálytársa 
nevét, aki a Kossuth-címert rajzolta . A csend nemcsak a kegye-
letnek, de a titoknak is szól: a forradalom emléke már tabusí-
tott. A megemlékezési szertartáshoz azonnal hozzákapcsolódott 
a szembenállás fogalma: a csendes gyertyagyújtás az elhatáro-
lódást is kifejezi. A tiltás alól 1989. június 16-án Nagy Imre és 
mártírtársai újratemetésével oldódott fel az ünnep; egy olyan 
megemlékezési szertartással, amely egyszerre volt vallásos rítus 
– ökumenikus temetési szertartás –, média- és politikai esemény. 
Október 23. és június 16. lett a forradalom emlékezetéhez kap-
csolódó két legfontosabb dátum, majd később egy újabb nappal 
bővült az ünnepnapok száma: november 4. a forradalom leveré-
sének napja, 2013. óta nemzeti gyásznap.

Hagyomány

Nemcsak az újratemetési szertartás köti a rendszerváltást 1956 
emlékezetéhez. A Harmadik Magyar Köztársaságot Szűrös Má-
tyás a Parlament erkélyéről 1989. október 23-án kiáltotta ki, ez-
zel kifejezve, hogy az új, demokratikus Magyarország innen ere-
dezteti magát . A rendszerváltás új politikai pártjai pedig mind 
vállalták a forradalom örökségét, annak folytatójaként határoz-
ták meg magukat, s a Kádár-rendszertől való elhatárolódásuk 
szimbolikus kifejezése volt, hogy legitimációjukat az 1956-os 
forradalomban találták meg . A forradalom emlékezetében még-
is érzékelhető egy zavar, amely máig akadályozza, hogy valódi 
konszenzuson alapuló nemzeti ünneppé váljon október 23-a.2 A 
forradalom emlékezete a kádárizmus éveiben marginalizálódott, 
félelemmel telítődött. A személyes történelem csatornáin élt to-
vább, s beletörődött a kádárizmus nyújtotta biztos, de korláto-
zott keretekbe. Amikor hirtelen a tiltás évtizedei után a forrada-
lom ünneppé vált, a társadalomnak nehéz volt feldolgozni ezt a 
gyors átalakulást. 1990-ben, az ünnepi pillanat elmúltával bekö-
vetkezett egy fontos fordulat: az addigi „egyirányú” emlékezet 
átadta helyét a „széttartó” emlékezeti hagyományoknak, s az ak-
kor kialakuló keretek máig meghatározzák a forradalom emlé-
kezetét. A forradalom hagyományai között kialakult két pólus, 
amely már a kilencvenes években szembekerült egymással: az 
egyik a reformkommunista, amelynek emlékezetét a Nagy Im-
re-csoport, a forradalomban is részt vevő baloldali értelmiségiek 
őrizték, a másik a forradalom „szabadságharcos” hagyománya, 
amely az utcai felkelőcsoportokat állította középpontba, kezde-

2 Litván György: Az elnémult hagyomány . Élet és Irodalom, 2001/15.



tektől erős antikommunista éllel, továbbá a forradalom szellemi 
vezérének szerepében Mindszenty Józseffel. A két ötvenhatos 
hagyomány a rendszerváltás kezdetétől meghatározta a forra-
dalom emlékezetének ápolását, a szertartások, ünnepségek for-
gatókönyveit .3 A hagyomány széttartása is megnehezíti, hogy a 
forradalom emlékezete nyugvópontra jusson, s kikerüljön a Jan 
Assmann által „forró” emlékezetnek4 nevezett státusából. Az el-
telt három évtizedben egykori főszereplők szorultak háttérbe, 
miközben még mindig bukkannak fel „új” hősök,5 egyes közte-
rek új funkciója kiszorítja a korábbi emlékműveket, versengés fo-
lyik a politikai emlékezet piacán. A forradalom emlékezete feletti 
harcnak nemcsak a múlt uralása a tétje, hanem a rendszerváltás 
emlékezetének birtokbavétele is. „Az emlékezet feletti uralom 
uralmat jelenthet az egész közösség felett, minden hatalom arra 
törekszik, hogy maga határozza meg a kollektív emlékezet és a 
kollektív felejtés csomópontjait .”6 A modern társadalmak saját 
politikai legitimációjukat kötik ezekhez a mitikus időkhöz. Min-
den magát egy-egy történelmi fordulathoz kapcsoló társadalom 
igyekszik megteremteni a saját eredetünnepeit . Nem feltétlenül 
riasztó több emlékezeti konstrukció együttes jelenléte; Gyáni Gá-
bor szerint nemcsak megengedett, de kívánatos is az egymás-
sal versengő sokféle értelmezés.7 „A mítosz szimbolikus tartal-
ma inkább a jelentések egyfajta tárháza, amely nyitva áll a más 
struktúrákban való felhasználás számára is .”8 Ennek ellenére az 
emlékezeti hagyományok vetélkedése is befolyásolhatta, hogy a 
forradalmi hagyomány nem tudott igazi, konszenzusos ünneppé 
alakulni . 

A rítus kellékei

(Szereplők – héroszteremtés) Fontos egy ünnepnél, hogy legyenek 
kiemelkedő hősei, akik mitikus szerepben jelenítik meg azokat 
a szakrális értékeket, amelyekről az ünnep meg akar emlékez-
ni. 1989-ben sokan éltek a forradalom egykori szereplői közül, 

3 Szabó Miklós. Demokratikus forradalom vagy dicsőséges antikommunista 
forradalom?, in uő: Múmiák öröksége. Politikai és történeti esszék, Új Mandátum, 
Budapest, 1995, 124.

4 Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban, Atlantisz, Budapest, 1999, 68.

5 Eörsi László: Párhuzamos életrajzok: Dózsa László és Pruck Pál, in Keller 
Márkus–Tabajdi Gábor (szerk.): Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. Év-
könyv XXIII, OSZK – 1956-os Intézet, 2018, 258–283.

6 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Az ünnep mint emlékezés és az emléke-
zés mint ünnep . Jel-Kép, 2012/1–4. https://communicatio.hu/jelkep/2012/1_4/
kapitany_agnes_kapitany_gabor.htm (Utolsó letöltés: 2019. szeptember 2.)

7 Gyáni Gábor: Emlékezeti kánonok és emlékező közösségek in Rainer M. 
János–Standeisky Éva (szerk.): 1956. Magyarország a jelenkorban. Évkönyv X, 
1956-os Intézet, Budapest, 2002, 163.

8 Connerton, Paul: Megemlékezési szertartások, in Zentai Violetta (szerk.): Po-
litikai antropológia, Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997, 71.
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ahogy még harminc évvel később is. Kezdetektől részt vettek a 
forradalom megemlékezési szertartásain, közülük többen sze-
repeltek politikai kampányokban, s így átpolitizálták a forrada-
lom emlékezetét. A pártok pedig nem utasították vissza őket, hi-
szen jelenlétük erősítette legitimációjukat. Mártíriumukkal Nagy 
Imre és társai kerültek a mitikus hős főszerepébe még 1989-ben, 
de a forradalmi hagyomány az emlékezet ellentétes pólusán 
megalkotta a másik mitikus hőst, a pesti srácot – az utcai forra-
dalmár alakját . A két emlékezeti hagyomány vetélkedése a héro-
szok kiválasztásában is tetten érhető. Az ünnepek kanonizálása 
folyamatos, hiszen a korábbi kánonokat újraértelmezik, átírják . 
Egyes mozzanatokat kiemelnek, mások háttérbe szorulnak. Új-
fajta ünnepi kánont és emlékezetbéli eltolódást hozhat létre, ha 
más központi alak köré szerveződik az ábrázolás.9 Napjainkban 
is tartó folyamat Nagy Imre emlékezetének háttérbe szorítása – 
amelyet jelez szobrának eltávolítása a Parlament elől egy sem-
leges, távolabbi közterületre, illetve a „pesti srác,” a szabadság-
harcos alakjának előtérbe kerülése. A 2016-os Emlékév központi 
alakja a fegyveres felkelő lett. Utcákon elhelyezett felkelőport-
rékkal személyesítették meg elvont alakját, s ily módon konkrét 
személyekhez kötötték az emlékezést. „Minden személyiség és 
minden egyes történelmi faktum az emlékezetbe kerülve azon 
nyomban tanná, fogalommá, szimbólummá válik – értelmet 
nyer, a társadalom eszmerendszerének elemévé válik .”10 A hé-
rosszal a hatalom megjeleníti azokat az értékeket, amelyeket el 
akar fogadtatni, miközben azonosulni is lehet vele, s ez növeli az 
érzelmi azonosulást . 

(Helyszínek) Az évek során, megszülettek azok az emlékezeti 
helyek, amelyek az ünneplés állandó helyszíneivé váltak: Buda-
pesten az új köztemető 301-es parcellája, a Bem tér, a Magyar 
Rádió épülete, a Corvin köz, a Műegyetem aulája, a vidéki vá-
rosok főterei, a forradalom főszereplőinek szülőházai. A Kossuth 
tér megmaradt a fontos emlékezeti helyek között: nagygyűlések, 
tüntetések állandó színtere. A Hősök tere kiszorult a megem-
lékezésekből. Az egykori Felvonulás tér 2006-ban kapott ismét 
szerepet az ünnepi rituáléban, amikor átnevezték Ötvenhatosok 
terére, és elkészült a ma is látható emlékmű az egykori Sztálin-
szobor, a későbbi kádári dísztribün helyén. Országszerte sorra 
emeltek emlékműveket a forradalomnak, mert szükség lett olyan 
emlékezeti helyekre, ahol meg lehet tartani a helyi ünnepsége-
ket, koszorúzásokat. A forradalom emlékműveiről Boros Géza 
monográfiája11 ad áttekintést.

(Vizuális reprezentációk) A tömegmédiának köszönhetően ka-
nonizálódtak a forradalom vizuális szimbólumai: a lelkesen 

 9 Kapitány – Kapitány, i. m.
10 Assmann, i. m. 38.
11 Boros Géza: Emlékművek ’56-nak, 1956-os Intézet, Budapest, 1997.
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vonuló, éneklő tömeg, a fellobogózott tank, a lyukas zászló, az 
élelmiszerszállító teherautó, platóján ballonkabátos forradalmá-
rokkal, a romos város, a fő- és mellékszereplők képei. A filmar-
chívumban őrzött és a külföldről hazakerült hagyatékokból elő-
kerülő, a rendszerváltás után bemutatott, eredetileg híradónak 
szánt, hányatott sorsú archív filmfelvételek12 ciklikusan ismétlő-
dő bemutatása minden évben, a dokumentumfilmek és ismét-
léseik, a külföldi fotóriporterek13 által készített újra felfedezett 
fényképek, az amatőr felvételek, amelyek folyamatosan bukkan-
tak fel a családok rejtekhelyeiből, hagyatékokból, bevésték a for-
radalom ikonográfiáját a nézők emlékezetébe. 

(Dokumentumfilmek) A múlt megismerése, értelmezése, visz-
szavétele az átmeneti folyamat egyik központi eleme a nyolc-
vanas évek dokumentumfilmjeinek. A tiltás alól felszabaduló 
utolsó téma az 56-os forradalom története. A filmek erősen kö-
tődnek ezért a rendszerváltás pillanatához: megtekintésük, a ka-
tarzis, amelyet a nézők átéltek, összekapcsolódott a szabadság 
átélésének, a múlt kibeszélésnek felszabadító érzésével. A filmek 
vetítése már az első lehetséges pillanatban hozzákapcsolta őket 
egy rítushoz: Ember Judit Menedékjog14 című dokumentumfilm-
sorozatát a Nagy Imre-csoport snagovi sorsáról 1989. június 16-
án tűzte műsorára a Magyar Televízió, mintegy az újratemetési 
szertartás lezáró aktusaként. A forradalom történetét elbeszélő 
dokumentumfilmek nagy hatással voltak a rendszerváltás utá-
ni közbeszédre is. A sortüzek története, a hősies krónikák, a ki-
végzések tragikuma valóban meg tudta szólítani az egész társa-
dalmat – igaz, csak nagyon rövid időre. A filmek célja a hősök 
emlékezetének ébren tartása, „a nevesített számontartás” volt, 
hogy a köztudatban helyére kerüljön a megtorlás mértéke, a for-
radalom fő- és mellékszereplőinek kiléte, sorsa. A megismerési 
folyamat egyik első lépése volt az egykori hősök mártíriumának 
megörökítése, a halottak elsiratása, egy emlékmű felállítása. A 
dokumentumfilm emlékezeti hellyé vált. A korai filmek a múlt-
feltárás szándékával készültek, sokszor a történészek előtt járva. 
A forradalom erős szimbólumai szinte kínálták magukat, hogy 
felépüljön belőlük a forradalmár mitikus hőssé emelt alakja. A 
filmekben konstruált forradalomkép egyre többször került konf-
liktusba a történettudomány friss kutatásaival.15 Az ötvenhatos 
mítoszok, legendák születésének nem lehetett gátat venni, ezt tá-

12 Erről bővebben: Varga János – Tóth István Sztív: Akik filmre vették a for-
radalmat https://filmarchiv.hu/hu/aktualis/hirek/1956oktober–23-filmesei 
(Utolsó letöltés: 2019. szeptember 2.)

13 Többek között Erich Lessing, Jean-Pierre Pedrazzini, Michael Rougier, Wal-
ter Engmann, Franz Goess és Russell Melcher.

14 Menedékjog, rendező: Ember Judit, operatőr: Mertz Loránd, Balázs Béla Film-
stúdió, 1988, 665 perc.

15 Litván György: Mítoszok és legendák 1956-ról, in Kőrösi Zsuzsanna – Rainer 
M. János – Standeisky Éva (szerk.): 1956. Évkönyv VIII, 1956-os Intézet, Buda-
pest, 2000, 205–219.
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mogatta a filmek tömegtermelése is: évente több tucat 56-os do-
kumentumfilm készült, a forradalom 50. évfordulójára 142 (sic!) 
filmterv16 kapott állami támogatást. „A nagy történelmi évfor-
dulók idején mindig jelentős törekvések mutatkoznak ara, hogy 
újabb történelmi filmek szülessenek, melyek beemelik az új nem-
zedékek történelmi tudatába a történelem egy meghatározott 
szakaszát .”17 Szükségszerűen sematizálódnak formai megoldá-
saik, és tartalmukban sem tudnak megújulni, a dokumentum-
filmek hatalmas választéka a tömegmédia ünnepi kellékeiként 
mégis az 56-os megemlékezések állandósult eszközeivé váltak. 

Rituálé

Az ünnep szakrális esemény; a hétköznapokkal szemben olyan 
jelentést hordoz, amely valamilyen különleges értékre utal. Ez 
nem feltétlenül jelent vallásos tartalmat, de elkülöníti a „szen-
tet,” a társadalom vitathatatlan értékeit a profántól . „A modern 
»Szentség« a vallásossal ellentétben nem Isten és a Sátán, hanem 
a »Jó«, a »Tiszta«, a »Rend«, valamint a »Rossz«, a »Tisztátalan«, 
a »Kaotikus« megkülönböztetésének mai formáin alapul.”18 A rí-
tusok közvetítik azt a – gyakran történelmi – tudást, amely segít 
az egyén és a közösségek identitásépítésében . A rítus ciklikusan 
ismétlődő cselekvés, amely biztosítja a tudás körforgását a cso-
porton belül, megemeli a jelent a múlt nagyságával . Látható cere-
moniális tevékenység, amely egy láthatatlan morális szükséglet 
kielégítésére szolgál „Az ünnep a kulturális emlékezet elsődle-
ges szerveződésformája.”19 A rendszerváltás után szükség volt 
az új, demokratikus berendezkedésű Magyarország alapértékeit 
meghatározni, kimondani és megjeleníteni, s erre a forradalom 
mítosza alkalmas volt . Ahogy tehát egy közösség megjeleníti az 
ünnepét, következtetni lehet azokra a morális szükségletekre, 
amelyeket az kielégít, értékekre, amelyeket a közösség át akar 
élni. Ez 1956 esetén a lázadás, a szabadságharc, a függetlenség, 
a személyes részvétel egy nemes ügy kivívásáért, kiállás az el-
vekért, áldozathozatal . A múlt megismerése és rituális megjele-
nítése a jelenre nézve is kötelezettségvállalást jelent. A rituális 
esemény kikényszeríti a morális reflexiót. 1956 megemlékezési 
rítusaihoz ugyanúgy hozzátartoznak a koszorúzások, a médiá-
ban készített emlékműsorok, mint a politikai nagygyűlések, szó-
noklatok, amelyek a jelenre reflektálnak, hiszen az ünnep erede-
te és megemlékezéseinek története okán mindig is kapcsolódott 
a politikumhoz. A rítusok fizikai térben és időben játszódnak, 

16 Sárközy Réka: Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útja, 
1956-os Intézet – L’Harmattan, 2011, 229.

17 Kapitány – Kapitány, i. m.
18 Császi Lajos: A média rítusai. A kommunikáció neodurkheimi elmélete, Osiris – 

MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 2002, 69.
19 Assmann, i. m. 57.
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a fizikai világ történéseit hozzákapcsolják a szimbolikus térben 
játszódó mítoszokhoz. Az 1956-os ünnepségek fizikai ideje pedig 
a kezdetektől meghatározza az ünnep lefolyását.

Médiaesemény, médiarítus

A forradalom emlékezetének megünneplése a kezdetektől mé-
diaesemény . A média nyilvánossága hozzájárul a mítoszok fel-
építéséhez, szakralizál vagy deszakralizál, értékeket jelenít meg 
és integrálja a nézőket. Dayan és Katz szerint20 a médiaesemény 
kiemelkedő jelentőségű, ünnepélyes ceremóniák közvetítése biz-
tosítja mindenki számára a jelen idejű részvételt. A néző ottho-
nában így nem vonul ki a közéletből, hanem továbbra is részt 
vesz a közösség életében. Az ilyen részvételt nem lehet felülről 
kikényszeríteni . Szükség van hozzá a közösség jóváhagyására, 
az önkéntességre. A néző dramatizált szerepjátékon vesz részt 
valahol a fikció és a valóság határán. Jelentést ad az eseménynek 
és kommentálja azt . „A médiaesemények kommunikációs rítu-
sok, amelyekben a társadalmi dráma kulturális mítosszá alakul 
át .”21 1989-ben a néző a televízióból követhette a kelet-európai 
szovjet típusú diktatúrák összeomlását, a Híradó 1989 . október 
23-án 12 percben számolt be az első legális forradalmi megem-
lékezésekről. A Parlament előtt rendezett nagygyűlést, amelyen 
becslésük szerint több mint 100 000 ember vett részt, élőben köz-
vetítette. Császi Lajos is kiemeli, hogy egy forradalom közvetíté-
se – Dayan és Katz példája a prágai bársonyos forradalom kap-
csán – még nem szükségszerűen médiaesemény.22 De nem ez a 
megkülönböztetett figyelem tette mindenkori médiaeseménnyé 
a forradalom emlékezetének ápolását, hanem egy másik, egy 
egész napos közvetítés június 16-án, amely az egész országnak 
biztosította a szimbolikus pillanatok közös átélését; részvételét 
azon a temetési szertartáson, amely mindenki számára nyilván-
valóvá tette egy korszak lezárását, és egy újnak a kezdetét.

(Nagy Imre és mártírtársai újratemetése) Az ünnep lényeges ré-
sze a térhasználat. Elkülöníti a teret a hétköznapitól, díszítése 
fokozza az érzelmi azonosulást, szimbólumai pedig az esemény 
értelmezését . A temetés helyszíne egy szimbólumokkal terhelt 
tér, a Hősök tere volt. Itt nyugszik az Ismeretlen Katona, itt alkot-
nak szoborcsoportot a magyar történelem nagyjai. Itt legitimálta 
magát a Kádár-rendszer 1957. május elsején százezres tömeggel 
– amely a Magyar Televízió első közvetítése is volt, egyben hiva-
talos működésének kezdete –, nem messze a temetés helyszíné-
től állt a Sztálin-szobor, amelyet a forradalom első estélyén le-

20 Dayan, Daniel – Katz, Elihu: Media Events, Harvard University Press, Camb-
ridge, 1992 .

21 Császi, i . m . 94 .
22 Uo. 90.
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rombolt a „nép,” majd helyére a Kádár-rendszer felvonulásainak 
tribünje került. Rajk László, a temetés díszlettervezője egy inter-
júban elmondta, hogy a helyszín kiválasztásban jelentős szere-
pet játszott a televíziós közvetítés, meghatározta az installációk 
színét, a díszletelemek elhelyezését, de még a képkivágatokat is: 

Kameraállásokat is kellett építenünk, s úgy döntöttünk, hogy azt a 
tévékamerát, amely a szónokokat veszi, bal oldalra rakjuk. Ugyanis így 
a háttérben megjelent a jugoszláv követség. Ez tehát abszolút tudatos 
döntés volt, olyannyira, hogy Győrffy Miklósnak, aki a közvetítést ve-
zette, meg is mondtuk: ha ennek a kamerának a képe jelenik meg a köz-
vetítésben, tudd, hogy a háttérben a jugoszláv követséget látod, ahon-
nan Nagy Imrét és a társait elrabolták.23 

A Műcsarnok épületét fehér lepel borította, az oszlopokat és 
a timpanont fekete. Eléjük középen kiégetett gyászzászlót lógat-
tak. „Ez a legerősebb szimbóluma 1956-nak. Az ilyen egyértelmű 
szimbólumokat sose művészek csinálják, hanem az utca embere 
hozza létre őket, vagy egyszerűen csak lesznek.”24 A lépcsőkön 
feküdt az öt koporsó, kiegészítve egy üres hatodikkal, amely az 
ismeretlen helyen nyugvó forradalmárokat szimbolizálva kiszé-
lesítette a szertartás érvényét minden forradalmárra, az egész 
országra. Az elzarándokolt tömeg megtöltötte a teret, órákig tar-
tott, amíg az egyes társadalmi és politikai szervezetek lerótták 
tiszteletüket a ravatal előtt. A tömeg együttes jelenléte, a közös 
cselekvés erősítette az összetartozás tudatát, de erőt is sugárzott: 
megerősítette a jelenlévőket és a nézőket is abban, hogy valóban 
tanúi egy rendszer bukásának. Nemcsak Nagy Imrééket temette 
el az ország, hanem az egész Kádár-rendszert. „Ez a gyászün-
nepség olyan volt, mint egy úrfelmutatás, amely elől a Gonosz 
szűkölve menekül” – írta Kende Péter,25 nem véletlenül a Szent 
és a Gonosz harcának és a Gonosz bukásának bibliai allúziójával . 
A temetés határvonalat húzott két korszak között, megnevezte 
a Jót és Gonoszt: színészek sorolták fel a kivégzett forradalmá-
rok neveit, egymondatos drámába sűrítve sorsukat – „Kolompár 
Mátyás segédmunkás, kivégezték 1957-ben, élt 33 évet” –, s ez-
zel is a rituális kommunikáció elveinek megfelelően az átélést, 
az érzelmi azonosulást támogatták. A dramatizálás az egyik esz-
köz a valóság létrehozására; a rítus mint interakciós forma se-
gíti az egyént, hogy teljesebben és mélyebben legyen részese a 
legalapvetőbb realitásnak.26 Nemcsak a szónoklatokat tartó egy-
kori forradalmárokkal, hanem a neveket felolvasó színészekkel 

23 Nagy Imre temetése és az 56-os emlékmű születése. Mihancsik Zsó-
fia interjúja Rajk Lászlóval, Budapesti Negyed, 1994/1. https://epa.oszk.
hu/00000/00003/00003/rajk.htm (Utolsó letöltés: 2019. szeptember 2.)

24 Uo .
25 Kende Péter: Mitől omlott össze?, in Kende Péter: A kommunizmus és a magyar 

társadalom, Kalligram, Pozsony, 2013, 234.
26 Andok Mónika: A kommunikáció rituális elmélete, Gondolat, Budapest, 2017, 35.
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is jelen voltak a mitikus idő tanúi, s jelezték ezzel múlt és jelen 
kapcsolatát: Mensáros László27 a nevek felolvasásában vett részt, 
Sinkovits Imre28 a szónokokat konferálta fel, Darvas Iván29 pe-
dig a Műcsarnok lépcsőjén végig az egyik koporsó mellett állt, 
majd a temetőbe kiérve ő is részt vett a nevek ismételt felolva-
sásában . A temetés fontos dramaturgiai elemei voltak a szónok-
latok: verbálisan emelték ki a legfontosabbnak tartott értékeket, 
segítették bevésődésüket, nyelvileg is ünnepi-megemelt szférá-
ba emelték őket. A szónokok30 kiválasztása is szimbolikus volt: a 
hérosz alakja jelent meg személyükben, önmagukkal hitelesítve 
az ünnepet. Személyük összekötő elem volt múlt, jelen és jövő 
között. A szertartáson bejátszották Nagy Imre hangját – ez szin-
tén a „megidézést,” a személyes jelenlét érzékeltetését szolgálta . 
Mindez együtt teremtette meg a rendszerváltás szimbolikus pil-
lanatát . A forradalom emléke ismét pozitív mítosszá vált, június 
16-a hozzákapcsolódott a forradalom és a rendszerváltás emlé-
kezetéhez .

(2006. október 23.) A forradalom ötvenedik évfordulójának 
napja egy másik médiaeseménnyé váló nap az 56-os ünnepségek 
történetében. Felfokozott politikai hangulatban került rá sor, egy 
kormányválság kellős közepén, amelyet a pár héttel korábban 
megszellőztetett politikai beszéd31 váltott ki. Az ötvenedik év-
fordulót megkülönböztetett médiafigyelem kísérte nemcsak Ma-
gyarországon, hanem világszerte. A hatalmas előkészületekkel 
várt nap botrányba fulladt, amelyet a televíziócsatornák élőben 
közvetítettek. Magasztos ünnep helyett tüntetőket könnygázzal 
oszlató rendőrök, köveket dobáló felvonulók, zavar és anarchia 
képeit láthatta az egész világ. De ez nem jelentette az ünnepi ri-
tuálés elmaradását, inkább annak torz, parodisztikus formában 
történő megjelenítése lett. Durkheim32 szerint a rítus nemcsak po-
zitív lehet, amely közös értékek megjelenítésével megerősít, ha-
nem negatív is, amely tiltásokat, tabukat fogalmaz meg. Egy po-
zitív rítus is fordulhat a fonákjára: ilyen inverz rítus a karnevál, 
amelyben megszűnnek a tabuk és bizonyos erkölcsi korlátozá-
sok – egyetlen kitüntetett napon, korlátozott időre. Itt helye van 

27 Mensáros László 1956-ban a debreceni Színházi és a városi Forradalmi Bi-
zottmány tagja. 1958-ban letartóztatták, elítélték, 1960-ban szabadult.

28 Sinkovits Imre a forradalom alatt létrehozott Magyar Színház- és Filmmű-
vészeti Szövetség Forradalmi Bizottságának tagja. 1956-ban az október 23-i 
tüntetésen a Petőfi-szobornál elszavalta a Nemzeti dalt . 

29 Darvas Iván 1956-ban forradalmi bizottságot szervezett, hogy bátyját (Dar-
vas Attila tervezőmérnököt) kihozza a börtönből. Ezért a forradalom leveré-
se után 32 hónap börtönre ítélték (1957–1959), 1957-ben Kistarcsára került, 
1963-ig nem játszhatott.

30 Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Zimányi Tibor, Király Béla, Or-
bán Viktor .

31 Az öszödi beszéd 2006.  Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 26-án az 
MSZP-frakció zárt balatonöszödi ülésén tartott, szeptember 17-én nyilvános-
ságra került  záróbeszéde .

32 Durkheim, Émile: A vallásos élet elemi formái, L’Harmattan, Budapest, 2002.
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a humornak is, mert van közösségépítő ereje. A 2006-os egész na-
pos tüntetésekben sok minden keveredett. A pozitív rítusok boj-
kottja egyszerre jelentett elhatárolódást, tagadást, idomulást egy 
konkrét politikai helyzethez . A forradalom évfordulóját negatív 
rítussá transzformálta, s így szintén közösségépítő és identitás-
képző erővel jelenítette meg a tagadást. A tüntetők megzavarták 
az ötvenhatosok terén tartott emlékműavatást és minden más hi-
vatalos megemlékezést . A negatív rítus célja a megszégyenítés 
volt, a kirekesztés, a deszakralizáció, amely nem a forradalom-
nak szólt, hanem az annak emléket állítóknak . Nem fogadták el 
azt a kontinuitást, amelyet a hatalmon lévő kormány önmaga és 
a múlt összekapcsolásával kívánt rituálisan megjeleníteni . Cél-
ja a konfliktus felkeltése és életben tartása volt. Az utcai tömeg, 
amely eredetileg az aznapra meghirdetett nagygyűlésekre ment, 
rendőri erőszakkal szembesült, s tömeggé formálódott, amely a 
forradalom helyszínein bolyongva az egykori forradalom gro-
teszk, inverz képét mutatta. 

Az ünnep mindig az eredet idejében játszódik, az ünnep rítusaiban 
a jelen emberei eljátsszák mindazt, amire az ünnep emlékeztet: megjele-
nítik a hajdani mitikus történéseket, másrészt magukat is visszaviszik 
a mitikus időkbe […] mindezzel életben tartják a kulturális közösséget, 
amelyben az ősidők emberei osztoznak a jelen embereivel.33 

Az utcai tüntetők az egykori harcosok karneváli megjelenítői-
vé változtak, nem nélkülözve a humort sem a feje tetejére állított 
forradalmi megemlékezésben: az elkötött tank, amely egy lyu-
kas zászlóval díszítve rombolta a villamosmegállót és bolyon-
gott céltalanul, szimbolizálta a nap őrült kavalkádját, forradalmi 
paródiáját. Az erőszak megjelenése eltörölte a karneváli hangu-
latot, az utcai csaták pedig előhívták a pesti srác, az utcai harcos 
képét, annak egyszerre nevetséges és félelmetes jelenkori meg-
személyesítőiben. Nagy nyilvánosság előtt játszották el a forra-
dalmár szerepét, és ennek tudatában is voltak: számos akció a 
kamerának szólt. Császi felhívja a figyelmet, hogy a médiarítu-
sok kimenetele is lehet nyitott, szabályozatlan, kaotikus.34 1989 . 
június 16-ának a kimenete sem volt előre látható: békés lefolyása 
és elementáris ereje csak későbbről visszatekintve egyértelmű. 
A fennmaradt források tanúskodnak a szervezők bizonytalan-
ságáról, kétségeiről. 2006 őszére végletesen igaznak bizonyult a 
nyitott végkimenetel. Társadalmi dráma zajlott az utcákon és a 
televízió képernyőjen, amely váratlanul öltött alakot, résztvevői 
pedig egy ponton túl nem tudták befolyásolni a kimenetét . Ké-
sőbbi megítélése is vitatott, a jelenség ma is nehezen értelmez-
hető – az általam felvázolt magyarázat is csak bátortalan lépés 
ezen az úton .

33 Kapitány – Kapitány, i. m.
34 Császi, i. m. 102.
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