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A százéves Nagy Imre

Nagy Imre meghatározó, sorsformáló és sorsfordító személyiség volt és maradt elsõsor-
ban annak a nemzedéknek a számára, amely a második világháború után lépett felnõtt
korba és még inkább azoknak az értelmiségieknek a számára, akik a politikai baloldalhoz
kötõdtek.

Születésének százéves évfordulóján emlékezhetünk a kommunista politikusra, aki kora
fiatalságától haláláig hûségesen igyekezett szolgálni az eszmét, amelyet magáénak val-
lott, emlékezhetünk az örökös önvizsgálatot tartó kelet-európai értelmiségire, aki nem
csak korrigálta a maga tetteit, hanem képes volt e korrekciókat a gyakorlatban is megva-
lósítani, hiszen azt tanulta és tanította, hogy �a feladat az, hogy megváltoztassuk� a
világot. És emlékezhetünk a magyar hazafira, aki élete végén feloldhatatlan és megold-
hatatlan konfliktusba kerülve, inkább a halált választotta, mint a nemzeti függetlenség és
a nem könnyen vállalt forradalom és szabadságharc elárulását.

Ezeken a hasábokon emlékezhetünk a közgazdász Nagy Imrére, akinek miniszterelnö-
ki mûködésétõl elválaszthatatlan ennek a folyóiratnak a megszületése.

E sorok írójának emlékeznie kell a maga, személyhez kötött Nagy Imréjére, akinek oly
sokat köszönhet: 1953-ban a felvilágosulás és megvilágosodás már-már üdvözítõ pillana-
tát, az ifjúkor reményteljes küzdelmét az akkor még megújíthatónak vélt társadalmi mo-
dell megreformálásáért, és az évtizedeken át féltve-félve õrzött, ápolt hûséget ehhez a
még szubjektíven is nehezen megrajzolható apafigurához.

De emlékezni kell arra a napra is � 1989. június 16-ára �, amikor a hûség, az elköte-
lezettség és az áldozat elnyerte értelmét, és elérte célját: Nagy Imrét az egész ország
temette.

Nagy Imre � mint életének tudományos elemzõi erre többször rámutattak � bár politi-
kusi tevékenysége mellett folyamatosan foglalkozott a közgazdaságtan, leginkább az ag-
rárgazdaságtan elméletével is, összefüggõ, koherens, a hivatalos marxista �vonaltól�
eltérõ elméleti nézetrendszerrel nem rendelkezett. Ilyet valószínûleg szándékában sem
állott kidolgozni. Annál szembetûnõbb, hogy a politikai fordulatok idején legtöbbször
mégis képes volt önálló nézetekkel, a maga � leginkább egyszemélyes mûhelyében kidol-
gozott � gondolataival és terveivel elõállni. Így történt 1944 végén, 1945 elején, amikor
a szovjet emigrációból hazatérve, az õ koncepciója alapján hajtották végre a földrefor-
mot, és még inkább � néhány év múlva �, amikor elszántan szembeszállt kommunista
pártjának azzal az elképzelésével, amelynek értelmében a magyar mezõgazdaságot gyor-
san és erõszakosan a szocialistának nevezett útra akarták téríteni.

Autonóm gondolkodásának megvoltak az elõzményei: már 1930-ban a KMP II. kong-
resszusán megvádolták, amiért egy bírálatra azt válaszolta, hogy �õ nem vágja magát
haptákba a Komintern elõtt� � s nagyon is logikus, hogy ha a megtorlásra készülõ kádárista
sajtó ezt a történetet 1957 elején felmelegítette a Népszabadságban.

De Nagy Imre történelmi, s talán nem túlzással mondható, hogy világtörténelmi szere-
pe 1953-ban kezdõdött, amikor õ volt az egyetlen kommunista vezetõ a szocialista orszá-
gokban � messze megelõzve a késõbbi �revizionista�, �nemzeti kommunista�, �ember-
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arcú�, �eurokommunista�, majd �szociáldemokratizálódó� politikusokat �, aki nem csak
mondta, hogy a �júniusi útnak� is nevezett új politika még megforgathatja az egész
világot, hanem ki is próbálta a gyakorlatban. S innentõl kezdve elválaszthatatlan a poli-
tikus, a gyakorló gazdasági szakember és a teoretikus személye. Egyáltalán nem vélet-
len, hogy 1954-ben, amikor még lehetett remélni, hogy politikája gyõzedelmeskedik, és
sztálinista ellenfelei veszítenek, õ jelentette be az MTA nagygyûlésén a Közgadasági
Szemlének mint tudományos folyóiratnak a megindítását. A folyóirat elsõ száma 1954
októberében jelent meg, a kéziratokat � az impresszum tanúsága szerint � 1954. október
1-jén adták nyomdába. Aznap ült össze az MDP Központi Vezetõsége, amelyen nem
vettek részt a párt sztálinista vezetõi, és Nagy Imre politikája diadalmaskodott. Nagy
Imre beszédében a bajok legfõbb okát az 1953 elõtti gazdaságpolitikában, az új szakasz
következetlen megvalósításában, a korábbi politika híveinek visszahúzó tevékenységé-
ben jelölte meg. (Néhány hét múlva a Szabad Nép közölte A Központi Vezetõség ülése
után címû vezércikkét, amelyben nyilvánvalóvá tette a párton belüli harc tényét és az
ellentétek lényegét.)

E folyóirat fõszerkesztõjévé Nagy Imre fiatal, személyes tanítványát, Fekete Ferencet
nevezte ki, és az elsõ szám szerkesztõségi beköszöntõje (a Rákosinak kijáró tiszteletkör
után) Nagy Imrét idézte a magyar közgazdaságtudomány elmaradottságával kapcsolat-
ban. Hiszen a magyar közgazdaságtudomány valóban elsorvadt az ötvenes évekre: a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen minden olyan tárgyat megszüntettek,
amelynek �polgári� vonatkozása lehetett, s hiába tanították az ország valamennyi felsõ-
oktatási intézményében kötelezõ érvénnyel a politikai gazdaságtant, a �pégé�-oktatás
kontraproduktívan hatott: elriasztotta a fiatal értelmiséget a közgazdasági gondolkodás-
tól. Mint e folyóirat elsõ számában is olvashattuk: a közgazdasági folyóiratok megszûn-
tek, a tudományos kutatásnak, a valós helyzet megismerésének az igénye is elhalt. E
téren is fordulatot jelentett Nagy Imre miniszterelnöksége.

Valószínûleg az akkor úttörõnek számító ilyetén kezdeményezések kapcsán ebben fo-
galmazható meg elsõsorban Nagy Imre korszakalkotó szerepe: amellett, hogy miniszter-
elnökségével és az ún. törvénytelenségek felszámolásának szorgalmazásával megindult a
lelkiismeretfurdalással küzdõ pártértelmiség önvizsgálata, és kialakult az erkölcsi elit
szerepét betöltõ pártellenzék � Nagy Imre politikai szereplése a legkülönbözõbb rendsze-
ren belüli (és majd kívüli) irányzatok feléledését és megszületését is lehetõvé tette.

A Közgazdasági Szemle elsõ évfolyamának elsõ számában � nyilván nem véletlenül �
olvasható Csizmadia Ernõnek, ugyancsak Nagy Imre tanítványának írása, aki az elkerül-
hetetlen pártnyelvû bevezetés után a nep alkalmazásában bekövetkezett hibákról szól.
Közhely, hogy Liska Tibor és Máriás Antal közös cikke (A gazdaságosság és a nemzet-
közi munkamegosztás) a szocialista gazdasági reformok egyik alapvetése, és bizonyára
nem véletlen, hogy ekkor jelent (jelenhetett?) meg Mátyás Antal cikke Kossuth közgaz-
dasági nézeteirõl. A szerkesztõségi bevezetõ pedig már-már Nagy Imré-s zászlót bontott,
amikor feladatául tûzte ki, hogy �nagy figyelmet kell fordítanunk azoknak az ártalmas
nézeteknek a bírálatára és helytelenségük megmagyarázására, amelyek akadályozzák az
új szakasz politikájának megvalósítását...�

Péter György és szerzõtársai statisztikai tankönyvének vitáját Ferge (akkor még Kecs-
keméti) Zsuzsa ismertetette, aki beszámolt arról, hogy a vitában � régebbi idõk hírnöke-
ként � felszólalt a belsõ számûzetésben élõ Theiss Ede professzor is, és a vitázók egyet-
értettek abban, hogy a Marx, Engels, Lenin és Sztálin statisztikai munkásságáról szóló
rész a könyvben teljesen felesleges.

Ezt követõen jelentek meg � nem okvetlenül Nagy Imre gondolkodásával összhangban,
de a neki köszönhetõ megváltozott légkörben � Péter György alapvetései, s a Nagy
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Imrére való hivatkozás indította el 1956 õszén � a történelmi késést nem felismerve � a
gazdasági reformprogram kidolgozásának kísérletét.

Amilyen katartikus hatással volt Nagy Imre miniszterelnöksége és �új� kormányprog-
ramja növekvõ számú hívére, egyre nagyobb dühöt váltva ki konzervatív ellenfeleibõl,
olyan erõvel, mintegy vízválasztóként hatott leváltása és a politikai, sõt a tudományos
életbõl való eltávolítása 1955-ben és ezután. Nagy Imre ekkor tekintette át az 1953-as
kormányprogram vereségének tanulságait, de politikai és etikai következtetéseit a törté-
nelem sodrában már nem tudta egy újabb kormányprogrammá fogalmazni. Mégis ekkor-
tájt sokasodtak meg hívei, s nõttek százas, majd ezres megmozdulásokká a Petõfi köri
gyûlések, és alig néhány hónap múlva már százezrek vonultak Pesten és Budán Nagy
Imrét követelve vissza a vezetésbe.

A forradalom néhány hete alatt nem juthatott idõ egy új és semleges Magyarország
gazdaságpolitikai alapelveinek kimunkálására. De bármi is legyen manapság vélemé-
nyünk az önigazgatásba napok alatt szervezõdõ magyar munkásokról és alkalmazottak-
ról, akkor � minden kudarca ellenére � egy nagy és megismételhetetlen kísérlet tanúja
lehetett ország és világ. És mint Kornai János nemrégiben e folyóirat hasábjain kifejtette:
�az 1956-os év és az azt követõ idõszak emlékeit azért kellett feleleveníteni, mert ... sok
mindent megmagyaráznak a [késõbbi] magyar reformfolyamat jellegzetességeibõl� (1995.
12. sz. 1100 o.).

Évtizedekig nem esett és nem eshetett szó arról, hogy 1953�1954-ben, majd 1956-ban
Magyarországon � a szocializmusnak nevezett rendszer keretei között � reformok és
reformgondolatok csíráztak ki. Amikor a hatvanas években a közgazdasági reformfolya-
mat újjászületett, sem Nagy Imre nevét, sem a nevével jelzett éveket nem említették. És
még a magyar gazdaságtörténet elsõ reformszellemiségû összefoglalói is a Kádár-kor-
mány által felállított, egy ideig megtûrt, majd sebtében feloszlatott reform bizottságait
tekintette a magyar gazdasági reformok bölcsõjének. A nyolcvanas évek eróziójának
kellett bekövetkeznie, hogy a közgazdasági reformokkal foglalkozó irodalom egyáltalán
megemlítse Nagy Imre nevét.

Amikor születésének századik évfordulóján tisztelgünk a politikus, a hazafi, a közgaz-
dász, a professzor emléke elõtt � személyének és cselekedeteinek utóéletét nem felada-
tunk számba venni. Elégedjünk meg talán annyival, hogy a Nagy Imre személyével az
egész világon összefonódott 1956-os forradalom újjáértékelése és rehabilitációja a szoci-
alista rendszer összeomlásának feltétele lett, és hogy e rendszer romjain ma, több mint
három évtized elteltével más eszmék, más politikák és más személyiségek váltak és vál-
nak uralkodóvá.

Csak sejthetjük, hogy Nagy Imre frissen ércbe öntött cvikkeres alakja csodálkozva és
értetlenül tekint a metróból kiáramló budapesti tömegre, a személyes sorsát is meghatá-
rozó két egykori hivatalára, a Földmûvelésügyi Minisztériumra és az Országházra, vala-
mint a Kossuth Lajos térre, ahová a tömeg azon a kedd estén hívta, de amely tömeggel
már nem tudott szót érteni.
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