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Akii felháborít az MSZMP KB kompromisszumos határozata 1956-ról, 
az nem érti a hazai demokratizálódás sajátos dinamikáját. Ez az állásfog
lalás a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek után zöld u tat kapnak a forra
dalomról szóló publikációk, míg az ellenforradalomról beszélők száma igen
csak csekély lesz. S ha ez utóbbiak hagyományos intellektuális szintjükön 
m aradnak, valószínűleg kevesen veszik majd őket komolyan.

így elképzelhető, hogy Gyurkó László e műve a maga nemében utolsók 
közé tartozik. Elálmélkodhatunk azon is, milyen távol került tőlünk az az 
év, amikor ez a könyv megjelent: 1987. S ez a mű — tragikus tém ája elle 
nére — bizonyos szempontból: szórakoztató.

FORRADALOM  VAGY ELLENFORRADALOM  Hogy valaki forra
dalomnak vagy ellenforradalomnak minősíti 1956-ot, mindmáig politikai h it
vallást is jelent." /57/ Ugyanakkor: "aki közelebb akar jutni az igazsághoz, 
igyekezzék megszabadulni előítéleteitől, elfogultságaitól, indulataitól." /32/ 
A kettő  nincs ellentmondásban, sőt: 56-tal kapcsolatban "az a ritka helyzet 
jö tt létre, hogy a politika mindmáig előbbre tart az értékelésben, mint a 
történetírás." /56/ Érdemes továbbkövetni ezt a gondolatmenetel: "A filo
zófia évezredes vitájában az indukció és a dedukció szerepéről azt a véle
ményt osztom, hogy az igazság a kettő  egymásra hatásából születik, de 1956 
kapcsán meg kell állapítani, hogy az általánosításból lett gyakorlat, a rész
letek feltárása alig segítette az általánosítást." 1561 Ezt a m ódszertani elvet 
Gyurkó következetesen érvényesíti: ha elfogadjuk, hogy 1956-ban Magyar- 
országon szocializmus volt — ő pedig ezt teszi — akkor egyértelműen kö
vetkezik: "Forradalom azonban nem volt, legalábbis marxi értelemben, amely 
szerint a forradalom  egy új, az előzőnél fejlettebb társadalmi rend létreho
zását jelenti." /175/ Ezzel a tétellel gyakorlatilag megoldott a legitimáció 
is: a kommunista párt 1945—56 között is a szocializmus fő ereje volt, te
hát a dolgozó nép objektív érdekeit képviselte s ezen semmilyen hiba vagy 
bűn nem változtathatott: "a kommunisták kiszorítottak a hatalomból, a kö
zéletből minden más erőt, ártatlanok ezreit küldték börtönbe, internáló tá
borba, tíz- és tízezreket fordítva maguk ellen; szörnyű sebeket e jte ttek  ön- 
magukon is, aláásták saját hitelüket, megkérdőjelezve ezzel eredményeiket, 
s a m aradék hit, hitel is szétporladt a többéves huzavona, tehetetlenség, cse
lekvésképtelenség folytán." /109/ (A kiemelések a továbbiakban minden eset
ben tőlem D.Cs.) Mindez azonban csak m agyarázza a felkelés tényét, nem 
igazolja; az emberek legfeljebb arra jogosultak, hogy a hibák kijavítását 
követeljék, gyakorlatilag ugyanazoktól, a vezetés legitim itását nem vonhat
ják kétségbe, s a saját kezükbe sem vehetik sorsukat. Az előbbi idézetet
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folytatva: "A fiatalok többsége bizonyára azért ment az utcára, hogy cse
lekvésre serkentse a vezetést, s ezt kívánta a százezernyi felvonuló több
sége is." /109/ így tehát, mikor ezeken a határokon túlléptek, nemcsak jog
talanul cselekedtek, hanem saját objektív érdekeik ellen is. Nyilván azért, 
m ert nem gondolták végig racionálisan a dolgokat; ismét az előbbi idézetet 
folytatva: "Nem ez lett az eredménye. Nemcsak az ember vesztheti el a fe
jét, cselekedhet akarata, szándéka ellenére a tömeg is." 7109/ M ajd csak
nem egy oldalon keresztül ilyen szavak vibrálnak a szöveg csomópontjaiban: 
"kirobbanó szenvedélyek", "romboltak, száguldoztak fel-alá", "gyújtottak 
meg", "üvöltötték", "gyilkosa", "tömegőrület", "indulatai", stb.

A Z ELŐZM ÉNYEKRŐL Gyurkó gyakran nyúl a történeti előzmények
hez. Az 56-os életszínvonal tárgyalását a világháborús pusztításokkal kezdi 
/19/, a tisztikar 56-os m agatartásának a kulcsa is a Horthy korszakban van 
("Magyarországon a tisztikar kaszt, klán, szakma volt... Talán nem tévedek, 
hogy a legfőbb erő, amelyik Király Bélát a hatalom csúcsára emelte, ez a 
klánszellem volt." /241/), a többpártrendszer kapcsán a Mikszáth, Herczeg 
Ferenc által ábrázolt világhoz nyúl vissza. (... hogyan ajándékoztak stallu- 
mokat, posztokat, címeket, rangokat, kitüntetéseket a Parlament büféjében, 
folyosóin, bársonypamlagjain a Monarchiában, a Horthy-korszakban; ez va
lószínűleg minden parlam entális rendszer velejárója." /396/>

A bevezető hosszabb áttekintésben Gyurkó tárgyilagosan ír a súlyos h i
bákról, még a kényes szovjet kapcsolatról is. A "legnagyobb tévedésének 
nevezi, hogy a népi demokratikus országokban ugyanazt a sémát vezették 
be, I22J hogy a Szovjetunió — a legapróbb külsőségekig terjedő — utánzá
sával "megzavarták" a "lakosságot" /23/. Ez a Horthy-korszak propagandá
jának maradványa, a SZER munkája, valamint a felesleges titkozózás veze
te tt a "tömeghisztéria" kialakulásához, hogy az emberek "minden hibát, 
rosszat, ami 1956-ig történt, a szovjeteknek tulajdonítottak, annak, hogy 
Magyarország gyarmati függőségbe került" /24/. S miután négy hónapon be
lül kétszer is szovjet beavatkozásra történt változás az ország első poszt
ján, s az első lövöldözések után néhány órával szovjet páncélosok jelentek 
meg a fővárosban és szálltak harcba a felkelőkkel, "megszületett a szabad
ságharc legendája..." /1 3 1/

A törvénytelenségek ecsetelésének középpontjában a Rajk-per, ületve a 
kommunisták elleni perek állnak. A Rajk-pemek kitüntetett helyzete van: 
"Rákosi jó érzékkel tudta, hogy minden bűnét, hibáját m egbocsáthatják, de 
ha kiderül, hogy az ő utasítására, az ő tudtával végezték ki, börtönözték be, 
kényszerítették hamis vallomásra elvtársait, nem m aradhat a helyén". /42/ 
Rákosi sokáig megőrzi hatalm át, mert még 1955-ben is "voltak, akik hittek 
neki". /42/ Míg végül júliusban leváltják; hogy ebben M ikojannak és Szu- 
szlovnak bármi szerepe is lenne, erről Gyurkó nem tesz említést (46—49). 
Erről csak Gerő leváltásakor ír /158/. Hogy addig "mért ta rto tt ki a párt
vezetés, szinte az egész országgal szemben Gerő mellett, nem tudni, de sú
lyos hiba volt." /124/ Hiszen: "A vezetés, melyet még mindig ő fém jelzett, 
nem kaphatott bizalmat." /125/ Mindez azonban, mint már em lítettem , csak
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magyarázza a felkelők tetteit, nem igazolja. Kitűnik ez az álláspont pl. a 
lengyel párhuzam értékeléséből: "... Lengyelországban a fegyveres erők le
verték a felkelést, s utána, kemény politikai harc után született a felkelő
ket igazoló határozat." /127/ Ez lett volna a megoldás nálunk is. "Október 
24-én a válságon már csak úgy lehetett úrrá lenni, ha rendet terem tenek a 
fővárosban. Fegyverrel, más megoldás nem volt. Ha 24-én csapatokat ren
delnek Budapestre, kivezénylik az utcára a honvédséget, a karhatalm at, le
verik a felkelést, eltávolítják Gerőt, új vezetés alakul, meghirdetik az új 
programot, ha a szovjet csapatok elhagyhatják a várost, a tragédia esetleg 
elkerülhető le tt volna." /206/ Ebből következik, hogy Gyurkó számára nincs 
jelentősége a "ki lőtt először" kérdésének. "Nincs ország, melynek államha
talma, ne érezné kötelességének, hogy megvédje Rádióját, ha azt egy tün
tető tömeg megtámadja. Ha kell, fegyverrel is." Persze ezt az alapigazságot 
sokan nem képesek megérteni. Magyarországon azonban sokáig konokul bi
zonygatták, hogy a Rádió védői csak visszalőttek, mintha ez erény lenne, 
az ellenkezője pedig vétek, 1151

A HATALOM  A vezetés, mint tudjuk, nem volt képes rendet terem te
ni, Hogy m iért nem, erre nézve Gyurkónál is találhatók támpontok. "A kol
lektív felelősségtudat alól nem volt és nincs menekvés; aki magáénak érez
te és érzi ezt a társadalm i rendet, magáénak érzi a felelősséget is. Ennek a 
kollektív bűntudatnak, az erőszaktól való irtózásnak volt talán a legnagyobb 
szerepe abban, hogy október 23-tól szinte minden felelősséget érző vezető 
egy célban gondolkodott: erőszak nélkül oldani meg a katasztrofális helyze
tet." /76/ Ez volt a döntő motívum a vezetés cselekvésképtelenségében, nem 
olyan tényezők, mint a "valós helyzetfelismerés hiánya", amely "régóta meg
m utatkozott a vezetésben; ekkorra már tragikussá vált" /1 18/ vagy az, hogy 
pl. "A végsőkig kiélezett helyzetben" Gerő órákat tölt el beszéde fogalma
zásával. ("A megmerevedett hatalmi struktúra tízszer is megrágott, az ár
nyalatokig finom ított beszédeket követelt, aminek eredményeként a gondo
latok kilúgozódtak, a frázisok túltenglek, kongtak a semmitmondó monda
tok...", / 120/ Mégis, Gyurkó igen határozott ebben a kérdésben: "A döntő 
ok azonban az lehetett, hogy a politikai vezetés... minél kisebb véráldozat 
útján igyekezett úrrá lenni a helyzeten. Kimondatlanul is érezték, hogy a 
tömegharag az ország állapotából fakad, a lázadásnak valós okai vannak, S 
tudatukba mélyen beleivódott a törvénytelenségek m iatti irtózat az erőszak
tól" /133/ hasonlóképp: 136— 138., 168. Ez a lelkiismereti válság vezetett 
oda, hogy: Az államgépezet mintha már nem működött volna. Ez sokkal sú
lyosabb gond volt, mint a néhány száz fegyveres az utcán, csak azokban az 
órákban nem vették észre." /157/ lásd. még 179. Ennek súlyos következmé
nyei voltak: "... nemcsak ez volt az oka cselekvésképtelenségüknek, (ti. a 
párttagokénak), a párt felépítése, a teljes központosítás is. A párttagságot 
főfoglalkozású tisztségviselők irányították, de ők is csak kis csavarok vol
tak a gépezetben; mindent felsőbb utasításra, központi rendeletre teltek. A 
központ utasítása nélkül cselekvésképtelenek voltak." /188— 1897
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S mi történt azokkal a szervezetekkel, amelyeknek a dolga lett volna a 
rendcsinálás? "Ismerkedjék meg az olvasó az Államvédelmi Hatósággal, 
amely oly sokszor szerepel 1956 történetében..." javasolja a szerző /78/, 
m ajd ismertet: egy mondatban a történetéről, vezetőiről, egy mondatban ar
ról, hogy milyen súlyos "lélektani hiba" volt a nyilasok volt székházában be
rendezkedni, egy mondat, amelyben utalás található a törvénytelenségekről. 
"A nyomozórészlegben ekkorra m ár legfeljebb m utatóban m aradt azokból a 
tisztekből, akik részt vettek a törvénytelenségek végrehajtásában". M ajd így 
folytatja: ”A karhatalm i alakulatoknál s a határőrségnél fiatal sorkatonák 
szolgáltak, rendszerint fiatal, hivatásos tisztek parancsnoksága alatt. Ök véd
ték a középületeket, ők estek el a Rádiónál, őket mészárolták le a K öztár
saság téren" /79/ Még néhány mondat létszámkérdésekről — s kész az is
m ertetés. Később m ár csak egy egy pillanatra tűnnek elénk az államvédel
misek, akik a Rádiónál nem szuronnyal, a saját testükkel igyekeztek meg
védeni a stúdiót... / I I 27, mígnem olyan pszichózis alakul ki, amelyben az 
Államvédelmi Hatóság volt az első számú bűnbak minden rosszért. /174/ Pe
dig: "valamennyire tájékozott ember csak vérbe borult aggyal hihette, hogy 
az ÁVH-sok tömegmészárlásban kiképzett martalócok voltak." /181/

És a rendőrség? "A magyar rendőrség 1956-ban meg tehetetlenebb volt, 
m int a többi fegyveres testület." /147/ "Megállapíthatatlan az is, milyen sze
repe volt /ebben/ a főkapitánynak". Kopácsi Sándornak, aki átállt a felke
lők oldalára. / 151/ M indenesetre a felkelők már 25-től sorra foglalták el a 
rendőrkapitányságokat. "A rendőrség ellenállást általában nem tanúsított." 
/185— 186/. A  hadsereg bomlása is folyamatos volt, már a R ádió  ostrom á
ban is részt vettek katonák, valószínűleg a közeli Kilián-laktanya — szár
mazásuk m iatt munkaszolgálatra beosztott — sorkatonái. "Ne essünk a kor 
hibájába: nem minden földbirtokos, gyáros vagy kulák gyereke volt reakci
ós, szélsőjobboldali fiatal, s nem minden zsebtolvaj fogott fegyvert. NyÜ- 
vánvaló azonban, hogy a munkaszolgálatosok közül soknak volt oka gyűlöl
ni az új rendet..." /88/ Gyurkó azonban tárgyilagosan azt is leszögezi: "Le
genda, hogy csak fiatal sorkatonák, tiszti iskolások, alacsony rendfokozatú 
tisztek rokonszenveztek a felkelőkkel. A Forradalmi Honvédelmi Bizottság 
tagja 4 vezérőrnagy, 8 ezredes, 2 rendőr ezredes, 2 alezredes, 2 őrnagy, 2 
főhadnagy, 1 honvéd volt. Az alakuló ülésen fogadták el azt a határozatot, 
hogy amennyiben a szovjet csapatok december 31-ig nem hagyják el M a
gyarországot, fegyverrel tám adnak ellenük" /240/ A 240—243. oldalon G yur
kó részletesen tárgyalja a tisztikar hagyományos kasztszellemét, illetve en
nek továbbélését. "Nincs kimutatás, hány egykori hivatásos katonatiszt ke
rült az új hadseregben magasabb parancsnoki beosztásban." /240/ Ebből né
mi logikával ki lehet következtetni, hogy voltak olyan tisztek is, akiket nem 
a Horthy-korszakban képeztek ki. Ezt a szerző csak egy helyen említi — a 
következő kontextusban. Tudunk olyan példát is, nem egyet, hogy az új rend 
tisztjei asszimilálódtak ehhez a kaszthoz." /2 4 i/
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A szerző bem utatja azt is, miért nem mozdult a néphatalom védelmé
ben a munkásság /319—320/ és a parasztság ("... a többmilliós parasztság 
nem mozdult, ugyanúgy nem szólt bele az ország életébe, mint a munkás
ság. 321). Megalakulnak a pártok: az Általános bukása után a partikulari
tások tobzódása következett: "A pártok, szervezetek féktelen elburjánzásá
nak, ami törvényszerűen vezetett a mindent háttérbe szorító hatalm i m ara
dáshoz, személyes pozícióharchoz, egyetlen eszközzel lehetett volna gátat 
szabni, erős államhatalommal, szilárd hatalmi gépezettel. Ilyennel a kormány 
nem rendelkezett, s esélye sem volt rá, hogy megteremtse." /401/

Pedig úgy tűnt, m intha az általános bomlással egyidejűleg egy ellentétes 
folyamat is lezajlana. Hiszen “minden kaotikus időszak" lehetőséget nyújt 
arra, hogy "ilyen helyzetekben egy kis, összetartó csoport vagy akár egyet
len ember is keresztülviheti az akaratát" /121/. Ez a helyzet ham arosan be 
is következett: Nagy Imre programját a kormány nevében hirdette  meg. Ez 
a szerv viszont október 23-a után gyakorlatilag nem működött. A hatalom 
egyetlen vezető, Nagy Imre kezében összpontosult... /164, de vö. 202./ Ezt 
a hatalm at az államapparátus széthulltával hogyan tudta Nagy Imre érvé
nyesíteni, nem tudjuk, csak sejthető, hogy a nemzetőrség segítségével, hisz: 
"Az államhatalom nem működött, a nemzetőrség lépett a helyére" /286/. "...a 
Nemzetőrség volt az egyetlen valóságos, mozgósítható fegyveres erő ... S va
lószínűleg hajlandó lett volna habozás nélkül teljesíteni a vezérőrnagy (ti. 
Király Béla) minden parancsát." 7296/

Teljes szélességében előttünk a tragikus kép. "Ha a nép feleszmél sokk
állapotából, s ráébred a valóságra, hatalm át csak véres polgárháborúval sze
rezhette volna vissza. Hogy megfosztva szervezeteitől, vezetőitől, lett vol
na-e erre ereje, lehetősége, újra csak találgatni lehet. Valószínűtlen, hogy a 
Nyugat békésen szemlélte volna ezt a harcot..." /4k 1/ A nép hatalm át tehát 
csak külső erővel lehetett visszaállítani. De hogy a nép érdeke a szovjet be
avatkozás, arra még K ádár János is csak a Varsói Szerződésből való kilé
pés bejelentésekor eszmélt rá  /413/. Mások — sajnos — még akkor sem. Mi 
volt az oka ennek a tömeges zavarodottságnak?

Az UTCA. Gyurkó történelemszemléletéből következik, hogy aki osztály
származásánál fogva nem determ ináltan ellensége a néphatalomnak, és még
is fegyvert fog ellene, az a saját osztálya ellen cselekszik. Tehát nem isme
ri fel saját objektív érdekeit, elveszti józan ítélőképességét, indulatai által 
sodortatva kerül az ellenség táborába. Indulatot keltő esemény pedig volt 
elég: "nem vettük észre, hogy az ország telítődött mérges gázzal, megbénít
va a tudatot, s te lítődött robbanógázzal, ami az odatarto tt fáklyától belob
bant, s szétvetette a százezrek tudatát" /307/: "... az embereket megfosztot
ták ítélőképességüktől" /308/, "... az értelem ellenőrzésétől megszabadult má
mor e közhangulat egyik jellemzője volt /334/. "Az ország sokkállapotba ke
rült, elvesztette ítélő- és cselekvőképességét, tudata elhomályosult." /41Q/ 
stb. Az “egyszerű emberekre" ez éppúgy jellemző /volt/ mint a politikusok
ra. Kopácsi kapcsán foglalkozik a szerző azzal a kérdéssel, hogy tömegesen 
fordultak szembe a rendszerrel kommunisták is. Ezeknél az volt a problé
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ma, hogy világnézetükéi nem a tudatosan átélt meggyőződés, hanem a hit, 
tehát egy alapvetően irracionális érzés határozta meg. "Amíg a szocializ
mus elve hit, a megváltás tana, biblia, fellapozható katekizmus, addig lesz
nek hívők és hitehagyotlak." I MI I  Gyurkó megemlíti, hogy amikor a főka
pitányságon összegyűlt értelmiségi csoport és mások is kifejtik, hogy "Ma
gyarországon forradalom van, ami ellen a hatalom alkalmazhat erőszakot.'', 
akkor "nagyon leegyszerűsítve: ami több vezető tudatalattijában lappangott, 
azt mások, a vezetéshez közel álló emberek már megfogalmazták." /169/ 
Ezektől a tudatalattiban zümmögő, makacs kis képzetektől nem lehetett sza
badulni, pedig csak m egbénították az embert. Ezek fontos dolgok voltak, 
amelyekről nyilvánvalóan gondolkodni, tárgyalni kell, de ehhez rend kell. 
Tehát — m int már megállapítottuk — lengyel módra előbb leverni a láza
dókat, aztán gondolkodni arról, mit is akartak. (Lenin a kronsladti lázadás
ról 1921-ben fe jte tte  ki ezt az elvet.)

Ebben a helyzetben azok állták meg a helyüket, akik nem gondolkodtak, 
akik csak végrehajtották a parancsot. Mint pl. a Köztársaság téri kiskato- 
nák. "Elképzelhető, milyen zavart okozott ez (ti. az ÁVH felosztása.) a ka
tonákban. S az is, hogy a felkelőket forradalmároknak nyilvánították; m iért 
harcoljanak Ők forradalmárok ellen? De harcoltak" 12561. A tehetetlenség 
itt a törvényes hatalom kezére játszott; "A felkelők közt valóban harcoltak 
tisztek és honvédek, de ezek egyenként elegyedtek a harcolók közé, kato 
nai egység vagy alakulat nem állt át a felkelőkhöz a harcok alatt." /133/ 
Ugyanez a probléma, mint ami — az előbb láthattuk — a párttagokkal: pa
rancsok végrehajtására voltak kiképezve és nem volt, aki helyes parancso
kat adjon ki. Ha esetenként mégis jó parancsokat kaptak és nem hajto tták  
végre — nos, akkor a már ismerős tudatzavar áldozatai lettek. Mint azok 
a katonák, akiket a Köztársaság téri pártház felmentésére küldtek, de á t
álltak az ostromlókhoz: "... a katonákon is árrá lett a m ár országos tuda t
zavar; fogalmuk sem volt, mi az igazság. ... Már nemcsak egymás között be
szélgettek arról, hogy a felkelőknek igazuk van, a rádió, a sajtó  is fo rrada
lmároknak nyüvánította őket. Mindez nem menti fel őket a parancsm egta
gadás felelősségétől." /257—258/

Az értelem ellenőrzésének eltűnte után nem egyszerűen az érzelem, ha
nem az indulat, a düh, az Őrjöngés uralma következett. "Azokban a napok
ban az indulat tombolt, s a düh nem gondolkodik." 1178/ "... a felbolydull 
városban m ár az indulatok tomboltak..." /123/ stb.

Érdekes Gyurkó terminológiája. A hatalommal kapcsolatban népről van 
szó, a felkelőket viszont a tömeg, az utca támogatta, "...ezrek mentek az u t
cára, a legtöbben kíváncsiságból, valami furcsa ösztöntől űzve, ... 11281 "Az 
embereket valami elemi erő hajto tta, parancsolta az utcára." 12751 Lassan 
kikerekedik az utca terminus technicus valamiféle meghatározása, pl. az 
Igazság című lap jellemzése kapcsán: "Azt sem mondhatom, hogy a felke
lők lapja, m ert nem egy fegyveres csoport jelentette meg. És mégis az volt, 
m ert a szerkesztők nemcsak kapcsolatban voltak a felkelőkkel, sokban az ö 
nézeteiket tükrözték. M ondhatnám, hogy az Igazság az utca hangja volt, azé
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az utcáé, amelyik forrt, lázongott, követelt." /180/ Vagy amikor Nagy Imré
nek azt a bejelentését kommentálja, amelyik népfelkelésnek m inősíti az ese
ményeket: "A miniszterelnök nem néhány száz fegyveres akaratának hódolt 
meg, hanem gyökeresen átértékelte álláspontját. Az ellenforradalomból nép
mozgalom lett, s minden más ebből következett: egy népmozgalom ellen a 
kormánynak sem oka, sem joga nem volt erőszakot alkalmazni. Ez is az u t
ca óhaja volt, aminek a felkelők fegyverrel adatak hangot: ők voltak az u t
ca szószólói." /2 0 1/. Persze ez az átértékelés egy kommunistánál nem szár
m azhat racionális megfontolásból, hanem abból "csupán, hogy a miniszter- 
elnök egyre jobban azonosult a lakosság felfokozott hangulatával, az elsza
badult indulatokkal." /199/

RESTAURÁCIÓ. Az itt elemzett mü egyik fő mondanivalója, hogy az 
események törvényszerűen vezettek a burzsoá-földesúri rendszer restaurá
lása, egy jobboldali diktatúra felé. A megtévesztettek, őrjöngök mögött o tt 
állt az ellenség, a SZER, a Nyugat. "Ez is 1956 egyik lényeges eleme; az 
emberek nem maguktól őrültek meg, m egőrjítették őket." /251/

Gyurkó megközelítésében nem érződik a különbség az ellenséges szer
vezkedés és az egyszerűen ellenőrizhetetlenné vált állampolgári aktivitás kö
zött: "... gombamód szaporodtak az országban a legkülönbözőbb elnevezésű 
szervek... A tömegnek csak egy töredéke akart fegyverrel beleszólni az ese
ményekbe, de akkor még sokan kívántak részt venni az ország életében. Ez 
a vágy találkozott azzal a valósággal, hogy az államgépezet megbénult, na
pok alatt szétesett... Amikor a pártvezetésnek égetőbb gondja tám adt, mint 
a mindennapos ügyek irányítása, majd megszűnt vezető szerepe az ország 
életében, a gyeplő a lovak közé esett." /314—315/ Gyurkó László számára 
semmit sem jelent, hogy a sorra alakuló pártok leszögezik, hogy a gyárakat, 
nagybirtokokat nem adják vissza magántulajdonba, hiszen "ennek ellenke
zője politikai analfabétizmus le tt volna (366) A kormány, a párt, a SZOT 
által tám ogatott munkástanácsok sem a közvetlen demokrácia szervei let
tek: "Ahogy a nemzetőrök nem voltak kommünárok, a munkástanácsok, nem
zeti bizottságok is csak formailag másolták a szovjet modellt." /315/ Ugyan
is: "A struktúra önmagában nem határozza meg egy rendszer lényegét." / 3 16/ 
Bizonyíték: néhány híres-hírhedt felkelő életrajzának, visszaemlékezésének 
bőséges tárgyalása. Egyetlen kivételtől eltekintve /317/ sehol egyetlen sta
tisztikainak tekinthető adat arról, hogy a munkástanácsok, forradalm i bi
zottságok, illetve a felkelők között kik vesznek részt. Vannak viszont szép 
számmal magyarázatok arra nézve hogy ezt miért nem lehet megállapítani. 
Ezért meglepő az a halálos biztonság, amellyel a szerző megállapítja: "Ahogy 
a diákok, egyetemisták elhagyták a fegyveres csoportokat, a munkásság is 
kivonult az ország életéből, félreállt." /320/

Gyurkó többször is leírja, a felkelők hogyan ju tottak  el a radikális kom- 
munista-ellenességhez, s ezt rögtön bizonyítékként kezeli arra nézve, hogy 
akkor tehát szocializmus-ellenesek, tehát antidemokratikusak: Szabadságot 
minden irányzatnak és pártnak — írja a Magyar Szabadság november 1-jei 
száma —, kivéve az olyan irányzatot, amely monopolizálni akarja az igaz
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ságot s eltiporni a többi irányzatot. Ebből elegünk volt 1944-ben, s elegünk 
1948—56-ban." A követelés az események logikájából adódik: megállni, ha
tá rt szabni már nem lehetet." /376/ Hogy az egybemosást a kommunisták 
és a baloldal között elvégezhesse, az 1945—56 közötti eseményeket egyet
len folyamatnak érezteti, nem Iát törést 1948-ban (pl. 19—20.) Ennek az 
egybemosásnak egyik legmeghökkentöbb megnyilvánulása, amikor a balol
dali vezetők "szalámitaktikájáról" ír /380/. A lényeg mégiscsak az, hogy 
"Magyarországon 1945 után a politika minden tévedése, hibája, bűne elle
nére társadalm i forradalom zajlott le. ... "Ez harc volt, méghozzá kemény, 
a ki kit győz le elvének és gyakorlatának alapján, s akik ellene fordultak az 
új hatalomnak, azokat el kellett távolítani a hatalomból." /369/

VÉGÜL Az események leírása 1956. november 4-én, 8 óra 7 perckor 
végződik IA22J. A felkelés leverése, a munkástanácsok, a pártok feloszlatá
sa, a kivégzések már 'egy új fejezethez" tartoznak. Olyan ez, mintha egy 
1848—49-ről szóló könyv az előzmények tárgyalásánál visszanyúlna az 
1820-as évek elejére, de esetenként még 1790-re is, majd azzal fejeződne 
be, hogy az orosz csapatok átlépték a magyar határt, mondván: Segesvár, 
Világos, Arad, Haynau már "egy új fejezethez" tartozna.
A következményekre egyetlen utalás van, mikor egy alkalommal idéz Nagy 
Imre perének jegyzőkönyvéből. A kommentár: "Az ügyész és Nagy Imre szó
párbaja láthatólag politikai csatározás volt, a történelem szempontjából nem 
perdöntő." /140/

Ha egy olyan részletet keresünk, amely kicsiben türközi az egész mű 
szellemiségét, akkor azt talán a 4 1 1-ik oldalon találjuk meg. "Természetesen 
feltehető a kérdés: ha egy ország többsége lázas állapotában szembefordul 
valamivel, van-e joga valakinek ezzel szembeszegülnie?" Mire az Új M árci
usi Front leendő alapító tagja visszakérdez: "De feltehető a kérdés így is, 
van-e joguk vezetőknek ölbe te tt kézzel nézni, hogy megsemmisítsék a nép
hatalm at, még ha a népből sokan pülanatnyilag nem is voksolnak erre a ha
talomra?"

(A kézirat 1989 tavaszán keletkezett. A szerk.)
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