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erûszak k¢pei azok, melyekkel büvk´r¢be
von. Persze szÂ sincs az erûszak apoteÂzisÀ-
rÂl. Az ÀbrÀzolt kÁs¢rletek felvetik ugyan a
mÀsik ¢let feletti hatalom birtoklÀsÀnak ¢s az
ebbûl fakadÂ fÀjdalomokozÀs gy´ny´rteljes
mozzanatait, az olvasÂ szÀmÀra m¢gsem ¢lhe-
tû Àt a kÁnzÀs perverz gy´ny´rüs¢ge: a magas
fokÃ szerkesztetts¢g, a t´bbsz´r´s reflexivi-
tÀs, valamint a komplex retorikai müveletek
ugyanis eleve kizÀrnak bÀrminemü affirma-
tivitÀst.

¹sszess¢g¢ben tehÀt azt mondhatjuk,
hogy a kegyetlens¢grûl tudÂsÁtÂ mimetikus
nyelv maga is kegyetlenn¢ vÀlik, mindezt
azonban tÀvolsÀgtartÂ, k´nnyed ¢s jÀt¢kos
mÂdon teszi. RÀadÀsul, mielûtt befogadhatat-
lannÀ ¢s unalmassÀ vÀlna a tudomÀnyos kÁ-
s¢rletnek ÀlcÀzott kegyetlens¢g eszkalÀciÂja, a
sz´veg levetkûzi nyomasztÂ jelleg¢t, ¢s ab-
szurdba fordul Àt:

àAztÀn hat Ãj nyulat fertûzt¡nk, m¢g sokkalta
gy´ng¢bb kÂbor vÁrussal, utÀna v¢dojtottunk. Ered-
m¢ny: hat veszett nyÃl.

AztÀn tizenk¢t kutya kapott egy veszett asszony-
bÂl. Majd pedig a Pasteur-f¢le intensive mÂddal
gyÂgyÁtottunk. Valamennyi kutya megveszett. MÀr-
most volt Ãjabb n¢gy kutyÀnk. Kettû kapott v¢doj-
tÀst, kettû nem kapott. A k¢t v¢dojtott kutyÀnak nem
lett semmi baja, tehÀt immÃnis maradt! UgyanÁgy
¢letben maradtak a v¢dojtatlanok. Ekkor mind a
n¢gy kutyÀt immunitÀsra vizsgÀltuk, melyre mind
a n¢gy a veszetts¢gbe d´gl´tt el, ekkor vett¡nk ki-
lencz birkÀt, ¢s a szemcsarnokba fertûzt¡k egy
nyolcz ¢ves fiÃbÂl. E kilencz birkÀbÂl nyolczon ki-
t´rt a baj, a tizenharmadiktÂl tizenhetedik napon.
Egy birkÀnk azonban mÀr a hatodik napon meg-
veszett, de hat napig bÁrta, ¢s alig pusztult el a ti-
zenkettedik napon.Ê

A fergeteges r´h´g¢s persze nem feledtet-
heti, hogy eny¢szÃt v¢g¢n vagyunk. °s nem-
csak az elbesz¢lû szem¢ly¢t vagy az ÀbrÀzolt
(magyar) valÂsÀgot illetûen.

A PROPAGATIO lÀtomÀsa ugyanis m¢g a
transzcendencia k¢rd¢s¢t veti f´l. A boszniai
nagyjelenetet Àtsz´vû elbesz¢lûi hev¡let a
Gonosz, a mindenhol jelen l¢vû Werwolf meg-
id¢z¢sek¢nt olvashatÂ. A PREAPARATIO leÁrÀ-
sai a gy´ny´rrel terhes kegyetlens¢g k¢rd¢se-
it feszegetik. A GYñGYíTçS fejezetben mindez
az ûr¡let ¢s a k¢nyszeres repetÁciÂ bukott
eny¢szvilÀgÀnak adja Àt a hely¢t. Ez a mono-
lÂgus azonban mÀr semmit sem evokÀl, min-
denfajta jelent¢st lerÀzva magÀrÂl iszonytatÂ-

an ´nmaga csupÀn. MÁg korÀbban a labora-
tÂrium szeg¢nyes kell¢kei jel´lt¢k a vilÀg dol-
gait, ebben a magÀba fordulÂ, zÀrt vilÀgban
a jel´lûi viszony is ellent¢tes irÀnyt vesz, ¢s
az eg¢sz tapasztalati vilÀg csupÀn k¢pzelt
d´gszekr¢ny jel´lûj¢v¢ degradÀlÂdik.

àMehr LichtÊ, Goethe utolsÂ mondata,
mely vez¢rmotÁvumk¢nt vonul v¢gig KÀrpÀti
k´nyv¢n, az ¢rtelem, az agy diadalÀt hivatott
bemutatni a s´t¢ts¢g erûi ¢s a halÀl f´l´tt.
Szerzûnk azonban biztosan tudja, hogy a
rosszakaratÃak szerint azt mondta: Mehr
nicht.

A nincs tovÀbb vilÀgÀban kalauzol ez a
k´nyv, mely egyszerre szÀmol le a transzcen-
dencia ¢s az immanens tudomÀny mÁtoszai-
val, ¢s a sz´veg¢pÁt¢s nagyszerü munkÀja
k´zben odavonÁt, odah´r´g az olvasÂ fel¢:
Mehr nicht.

A sz´veg persze burjÀnzik, g´r´g tovÀbb,
a semmibe veszû, idût ¢s t¢rt maga alÀ gyürû
ûr¡letben ¢rve el v¢gpontjÀt, az eg¢sz r¢-
misztûen gy´ny´rü lÀtomÀst hermetikusan
lezÀrÂ felkiÀltÂjelet.

A fejlûd¢s t¢losza helyett az ûr¡let archa-
ikus, kegyetlen vilÀgÀt mutatja meg ez a
k´nyv. Az olvasÂt m¢gsem kerÁti hatalmÀba a
vesztes¢g valamilyen ¢rzete, hisz amÃgy sem
a tudomÀnyt´rt¢neti t¢nyekre figyel, hanem
csak Àtadja magÀt e sz¢ps¢gesen gonosz sz´-
vegfolyamnak.

LÀnyi DÀniel
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Tavaly, az 1956-os forradalom negyvenedik
¢vfordulÂjÀn egy sor komoly tudomÀnyos
munka (no meg jÂ n¢hÀny dilettÀns mü) je-
lent meg 1956-rÂl, elûzm¢nyeirûl ¢s k´zvet-
len utÂ¢let¢rûl. Idehaza ¢s k¡lf´ld´n rendre
´sszesereglettek a jelenkort´rt¢net kutatÂi,
hogy megeml¢kezzenek arrÂl az esem¢nyrûl,
amely a XX. szÀzadi magyar t´rt¢nelembûl
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leginkÀbb megmaradt a vilÀg eml¢kezet¢ben
(¢s amely szerencs¢re n¢hÀny lÀtvÀnyos k¢p-
sorral a mai t´megkommunikÀciÂban is meg-
jelenÁthetû). Izgatottan tanulmÀnyoztÀk, vi-
tattÀk az elûker¡lt Ãjabb dokumentumokat:
n¢hÀny tucat k¢zzel Árott lap egyenesen a
moszkvai Kreml archÁvumaibÂl ker¡lt elû, s
ez elegendû volt ahhoz, hogy a New York
Times is szerkesztûs¢gi cikket szenteljen a
negyven ¢vvel azelûtti budapesti esem¢nyek-
nek. Itthon azonban nem az ehhez az ¢vfor-
dulÂhoz kapcsolÂdÂ esem¢nyek ¢s munkÀk
keltett¢k az igazi szellemi izgalmat.

Tavaly Àprilisban jelent meg a Besz¢lûben
Kornis MihÀly KçDçR (MAGYAR DRçMA) cÁmü
müve: KÀdÀr utolsÂ besz¢d¢nek sz´vege,
egyben kÁs¢rlet re- ¢s dekonstrukciÂra kieg¢-
szÁt¢sek ¢s kommentÀrok formÀjÀban. AztÀn
az ¢v v¢ge fel¢ Lengyel LÀszlÂ k´nyve A
RENDSZERVçLTñ ELIT TºND¹KL°SE °S BUKçSA
cÁmmel. Az essz¢ mintegy fele (s v¢lem¢nyem
szerint legjobb r¢sze) a KÀdÀr-korszakkal ¢s
alkonyÀval, a kÀdÀri embertÁpussal, a magyar
kÀder (kÀdÀr) nyelvvel foglalkozik. Nem sok-
kal k¢sûbb lÀtott napvilÀgot Standeisky °va
monogrÀfiÀja a magyar ÁrÂk ¢s a (kÀdÀri) ha-
talom viszonyÀrÂl az 1956 utÀni elsû ¢vekben.
AzutÀn Kenedi JÀnos KIS çLLAMBIZTONSçGI
OLVASñK¹NYV-e a kÀdÀri kor tiltott ¡nnepei-
rûl, neuralgikus, fejfÀjÂs oktÂberi, mÀrciusi
¢s jÃniusi napjairÂl a àszervekÊ dokumentu-
mainak t¡kr¢ben. A sorba illen¢k, bÀr mÀr
korÀbban, tÀrstalanul jelent meg Csizmadia
Ervin terjedelmes monogrÀfiÀja ¢s dokumen-
tÀciÂja a demokratikus ellenz¢k t´rt¢net¢rûl.
1956 negyvenedik ¢vfordulÂjÀn mintha el¢r-
kezett volna az idû arra, hogy a magyar szel-
lemi ¢let nagyobb müvekben gondolja Àt az
1956-tÂl a demokratikus ÀtalakulÀsig eltelt
t´bb mint hÀrom ¢vtizedet.

A (legutolsÂ) boldog b¢keidûket. A (leg-
utÂbbi) diktatÃra s´t¢t ¢veit.

A nyolcvanas ¢vek v¢g¢tûl folyik a diskur-
zus ezekrûl a boldog, s´t¢t, b¢k¢s, diktatÃrÀs
¢vekrûl. Eleinte eg¢sz term¢szetesen Ãgy,
mint az ¢pp elmÃlt jelenrûl. Nem volt k¡l´-
n´sebben sz¡ks¢g dokumentumokra, elem-
z¢sekre ä minek is, hiszen mindannyian em-
l¢kez¡nk arra, ami t´rt¢nt s ami nem. Ma-
gÀnt´rt¢netek ¢s magÀnelemz¢sek sz¡lettek,
felbukkantak az ilyenkor szokÀsos jelens¢gek
(¡ld´z¢s- ¢s szenved¢st´rt¢netek, partizÀn-
szindrÂma, apolÂgia, Àrnyalt ¢s Àrnyalatlan

nosztalgia stb.). K´zben megjelentek az elsû
vaskos dokumentumvÀlogatÀsok, mint p¢l-
dÀul a Magyar Szocialista MunkÀspÀrt vezetû
test¡leteinek jegyzûk´nyvei a kezdetrûl
(1956ä57-bûl) ¢s a v¢grûl (1989-bûl). De ä ¢r-
demtelen¡l ä nem keltettek k¡l´n´sebb szen-
zÀciÂt. A folyamatos diskurzus besorolÂdott a
t´bbi k´z¢leti-politikai szÂvÀltÀsba, annak
nyelvezet¢ben, fogalomrendszer¢ben moz-
gott, sz¡rkes¢ge ¢s megszokottsÀga m¢g a rit-
ka kiv¢teleket (p¢ldÀul TamÀs GÀspÀr MiklÂs
n¢hÀny essz¢j¢t) is alig engedte lÀttatni. Csak
besz¢d, besz¢lget¢s folyt, vita nemigen.

Ennek alighanem v¢ge. Kenedi JÀnos em-
lÁtett k´tete bevezetûj¢ben àolvasÂk´nyvetÊ
ajÀnl az ÀllambiztonsÀg mük´d¢s¢rûl, s azt Ár-
ja, hogy az ehhez jÀrÂ àtank´nyvreÊ m¢g vÀr-
ni kell. Volt m¢g pÀr olvasÂk´nyv¡nk s n¢-
hÀny munka, ajÀnlott olvasmÀny, t´rzsanyag-
ba illû r¢szletek. R¢v¢sz SÀndor ACZ°L °S KO-
RUNK cÁmü k´tet¢vel letette az asztalra az elsû
tank´nyvet a KÀdÀr-korszakrÂl.

R¢v¢sz SÀndor k´tete àlevezet¢s¢benÊ
àkezdem¢nyezû k´nyvk¢ntÊ hatÀrozza meg mun-
kÀjÀt, amely àa k´zelmÃltrÂl szÂlÂ diskurzus meg-
ÃjÁtÀsÀt prÂbÀlja szolgÀlni, ¢s a k´zelmÃltrÂl valÂ
diskurzus befulladÀsa ihletteÊ. Nagyon pontos,
nagyon szer¢ny s igen nagyig¢nyü ´nmegha-
tÀrozÀs. Az ACZ°L °S KORUNK sajÀtos viszo-
nyainak okÀn jelentûs kezdem¢nyez¢s; ha
valami megÃjÁthatja vagy kezdem¢nyezheti
a diskurzust, amely m¢g megindulÀsa elûtt
fulladt be, az ilyenfajta k´nyvek igen. Hogy
lesz-e k´zvetlen k´zelmÃltunkrÂl olyasfajta
àt´prengûbb ¢s bizonytalanabb t´rt¢nelmi v¢le-
m¢nyalkotÀsÊ, amilyet R¢v¢sz szeretne, m¢g
nem tudjuk. De rajta biztosan nem mÃlik
majd. S az is bizonyos, hogy k´nyve megke-
r¡lhetetlen lesz ebben a àharci gondolkodÀs-
tÂlÊ megtisztulÂ v¢lem¢nycser¢ben.

A szerzû leg¢rz¢kenyebb pontjÀn ragadja
meg a korszakot, talÀn t´bb ¢rtelemben is.
MÂdszertani szempontbÂl mindenk¢ppen. A
k´nyv olvashatÂ szabÀlyos ¢letrajzi monogrÀ-
fiak¢nt; szerzûje az ¢letÃt ment¢n halad, sz¡-
let¢stûl a halÀlig k´vetik egymÀst a fûhûs pÀ-
lyÀjÀnak fûbb ÀllomÀsai. Egyes fontos ÀllomÀ-
sokon R¢v¢sz àkiszÀllÊ ä mÀskor gondolatme-
net¢nek vonatja vesztegel lÀtszÂlag ok n¢lk¡l
a nyÁlt pÀlyÀn vagy egy f¢lreesû megÀllÂhe-
lyen ä, elemez egy-egy probl¢mÀt, ´sszegez,
vissza- ¢s elûretekint az ¢letrajzÁrÀs t´rv¢nyei
szerint. De az olvasÂ ¢rz¢se n¢ha az, hogy az



¢letÃt, a tÀrgy ä maga Acz¢l ä csupÀn alkal-
mat ad a szerzûnek arra, hogy egy korszak,
egy szem¢lyis¢g, egy ¢lethelyzet, egy k´nyv,
egy film stb. legendÀit, sût legendÀriumÀt k´-
ny´rtelen¡l felboncolja. Ahol lehet, doku-
mentumok segÁts¢g¢vel derÁti ki, mi t´rt¢nt.
Ahol mÂdja nyÁlik, inkÀbb t´bb bizonyÁtÂ ere-
jü iratot, eml¢kez¢st szembesÁt. Ahol egyiket
sem teheti, ott k´vetkeztet¢sekkel operÀl,
amelyek alapja minden esetben valamely
mÀr bizonyÁtott ¢s okadatolt korÀbbi elemz¢s,
legvalÂszÁnübb vÀltozat a hipot¢zisek k´z¡l.
R¢v¢sz SÀndor ´nfegyelme p¢lda¢rt¢kü: ha
egyik vÀltozat sem alkalmazhatÂ, megel¢g-
szik a legenda ¢s az ellenlegenda jelz¢s¢vel.

A KÀdÀr-korszakot m¢g ¢ppen csak ma-
gunk m´g´tt hagytuk. Fûszereplûi k´z¡l jÂ
n¢hÀnyan k´z´tt¡nk vannak ugyan, de t´bb-
nyire hallgatagon tüntek el a mindennapok-
ban. Rengeteg mÀsodvonalbeli hûs, mell¢k-
szereplû s m¢g t´bb epizodista akad viszont,
aki lÀtta ûket, talÀlkozott vel¡k, hosszabb
vagy r´videbb idûre valamif¢le viszonyban
Àllt a fûszereplûkkel. S ûk egyÀltalÀban nem
hallgatnak.

Ugyanakkor az ÁrÀsbeli forrÀsok, a t´rt¢-
n¢szi munka alapjai igen csek¢ly szÀmban Àll-
nak rendelkez¢sre. Ami megvan, rendezet-
len; ami napvilÀgra ker¡lt, szükszavÃ ¢s ke-
v¢sb¢ megbÁzhatÂ. Sok-sok esem¢nyrûl v¢l-
j¡k tudni biztosan: esz¡k ÀgÀban sem volt
ÁrÀsban r´gzÁteni, m¢g t´bb akad, amirûl
ugyan vannak dokumentumok, de csak az
igazsÀg elkendûz¢s¢re szolgÀlnak. Ha pedig
m¢gis megbÁzhatÂnak tünû iratok ker¡lnek
elû, legt´bbsz´r nem egyeznek a magÀnt´r-
t¢netekkel ¢s legendÀkkal. A KÀdÀr-korszak
t´rt¢nete ma elsûsorban a legendÀk ¢s ellen-
legendÀk sokasÀga miatt izgalmas, mert ezek
talajÀn burjÀnzanak az apolÂgia müvirÀgai,
¢s ezt a talajt n¢pesÁtik be a d¢monolÂgia
sz´rnyecsk¢i.

R¢v¢sz SÀndor, aki a legjobb ¢rtelemben
vett t¢nyfeltÀrÂ ÃjsÀgÁrÀs ¢s a perfekcionista
t´rt¢n¢sz mÂdszertanÀt egyszerre alkalmazza
k´nyv¢ben, otthonosan mozog ezen a neh¢z
terepen. Nem zavarja, hogy az Acz¢l Gy´rgy-
rûl szÂlÂ Árott forrÀsok csupÀn igen kis r¢sze
Àllt rendelkez¢s¢re. Nem kapott enged¢lyt
p¢ldÀul a legszem¢lyesebb iratok, levelek,
k¢ziratok ¢s (feltehetûleg) a legbizalmasabb
hivatalos iratok leggazdagabb tÀrhÀzÀba, az

Acz¢l-hagyat¢kba valÂ betekint¢sre. Nem bo-
csÀtottÀk rendelkez¢s¢re az MSZMP Politikai
BizottsÀgÀnak ¡l¢seirûl k¢sz¡lt hangfelv¢te-
leket. Nem kutathatott MoszkvÀban, Buka-
restben ¢s m¢g szÀmos helyen. Nem az Árott
forrÀsok helyett (mert az jÂszer¢vel lehetet-
len), hanem t´rt¢netei mÀs r¢teg¢nek feltÀ-
rÀsÀra bûs¢gesen hasznÀlja a szÂbeli t´rt¢ne-
lem, az oral history eszk´zeit: ¢letÃtinterjÃk
sokasÀgÀt id¢zi, szembesÁti Acz¢ltÂl ¢s Acz¢l-
rÂl. Pontosan tudja, hogy a szÂbeli t´rt¢ne-
lemben r´gzÁtett t¢nyek mÀsodlagos fontos-
sÀgÃak, annÀl sokkal l¢nyegesebb a t´rt¢ntek
meg¢l¢se, interpretÀciÂja.

Acz¢l Gy´rgy szem¢lyis¢ge, àjelens¢geÊ,
az, amivel foglalkozott ¢s amit k¢pviselt, na-
gyon alkalmas sz´gletet kÁnÀlt R¢v¢sz legen-
dÀkat, apolÂgiÀkat ¢s d¢monokat megrenge-
tû, elbizonytalanÁtÂ szÀnd¢kaihoz. A korszak-
nak vannak nagy legendÀi (p¢ldÀul KÀdÀr
maga), de a sok-sok kicsi egyes szem¢lyekhez
k´tûdik. MÀrmost a KÀdÀr-korszaknak KÀdÀ-
ron kÁv¡l is akadtak meghatÀrozÂ szem¢lyi-
s¢gei, akik nagyon pontosan kifejezt¢k ennek
a gulyÀsos idûszaknak a jellegzetess¢geit. Jel-
legzetesebbek voltak bizonyos ¢rtelemben,
mint Acz¢l Gy´rgy. De Losonczi PÀl, Biszku
B¢la, N¢meth KÀroly vagy GÀspÀr SÀndor
k´r¡l valahogy nagyon kev¢ss¢ teny¢sztek le-
gendÀk. Az eg¢rsz¡rkes¢g korÀban a Fûsz¡r-
ke Fûeg¢r izgalmas (mÀr szinte nem is sz¡r-
ke, ¢s semmik¢ppen sem eg¢r...), de a t´bbi
eg¢r mÀr jÂval kev¢sb¢.

Acz¢l viszont nem volt eg¢r. Szemben az
Acz¢l-apolog¢tÀkkal, R¢v¢sz SÀndor meggyû-
zûen bizonyÁtja, t´bbnyire pontos korabeli
forrÀsokkal, hogy Acz¢l Gy´rgy alapvetûen
ugyanazt a politikai vonalat k¢pviselte, mint
1956 utÀn tÀrsainak t´bbs¢ge a Politikai Bi-
zottsÀgban ä sût m¢g korÀbban, 1945 utÀni
vid¢ki pÀrttitkÀrkodÀsa idej¢n ä, azt, amit a
RÀkosi vezette Magyar Kommunista PÀrt ve-
zet¢se. Szemben az Acz¢l-d¢monolÂgiÀval
R¢v¢sz pontosan mutat rÀ, hogy mindezt
Acz¢l àkifel¢Ê Ãgy tudta k¢pviselni, hogy
mÀsnak, nagyon mÀsnak tünt. Annyira mÀs-
nak, hogy talÀn t¢nyleg mÀs is volt idûnk¢nt
¢s helyenk¢nt, s m¢g talÀn rendszer is volt
ebben (de nem mindig). Az unalomig emle-
getett kÀdÀri kacsintÀs csak egy r¢sze a kor-
szaknak ¢s/vagy a rendszernek. Acz¢l Gy´rgy
a magyar elit ¢rtelmis¢g szÀmÀra maga volt
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a kacsintÀs, egy¢ni vonÀsokkal, sajÀt szem¢-
lyis¢gt´bblettel (szinte mÀr ´nmaga volt!) ä
ugyanakkor nagyon kÀdÀri, olcsÂ p¢nz¢rt
korrumpÀlÂ, megengedûen atyÀskodÂ, ves¢-
be lÀtÂ, ¢rz¢ketlen, cinkos ¢s ´nsajnÀltatÂ.

A forrÀsadottsÀgokbÂl ¢s R¢v¢sz munka-
mÂdszer¢bûl k´vetkezik, hogy k´nyve elsû
r¢sze ä Acz¢l Gy´rgy ifjÃkora, az illegÀlis
kommunista ¢s antifasiszta ellenÀllÀsi mozga-
lomban valÂ r¢szv¢tele, zempl¢ni ¢s baranyai
¢vei 1945 utÀn, letartÂztatÀsa ¢s pere, szaba-
dulÀsa, 1956 elûtti ¢s forradalom alatti szere-
pe, valamint k´zvetlen¡l 1956 utÀni tev¢-
kenys¢ge ä àszabÀlyosÊ t´rt¢n¢szi ¢letrajz,
vagy legalÀbbis inkÀbb arra hasonlÁt. Acz¢lt
r¢szben ugyanaz az alap¢lm¢ny, R¢v¢sz talÀlÂ
kifejez¢s¢vel a àk¢tfrontos f¢lelemÊ viszi az
1956. november 4-e utÀni hatalomba, ami
KÀdÀrt ugyanennek ¢l¢re. F¢lelmeik forrÀs-
vid¢ke ¢s k¢t frontja azonban csak r¢szben
ugyanaz: ti. a RÀkosi-rendszer b´rt´ne, a
pÀrtvezet¢s ¢l¢ig elhatolÂ tisztogatÀs kiszÀ-
mÁthatatlansÀga. A mÀsik àfrontÊ nyilvÀnva-
lÂan 1956, Nagy Imre ¢s a àrevizionistÀnakÊ
nevezett '56 elûtti ellenz¢kis¢g. Acz¢l 1956-ot
vagy ami fel¢ '56 mutatott, a fasizmussal ¢s a
v¢szkorszakkal azonosÁtja, sajÀt szem¢lyes ¡l-
d´z´tts¢g¢vel zsidÂk¢nt ¢s kommunistak¢nt.
KÀdÀr szÀmÀra 1956-ban ez csak az egyik f¢-
lelem ¢s nyomasztÂ tapasztalat; ¢rz¢sem sze-
rint enn¢l is sÃlyosabb a szovjetektûl valÂ f¢-
lelem, amelyet Acz¢llal ellent¢tben szem¢lye-
sen ¢lt meg 1956. november 1-j¢tûl Budapes-
ten, MoszkvÀban, majd ism¢t MagyarorszÀ-
gon. Ebben a mÀsodik f¢lelemben mindket-
tûj¡k szÀmÀra fontos viszonyÁtÀsi pont az
1953ä56-os idûszak. KiszabadulÀsuk utÀn
egyik¡k sem csatlakozik Nagy Imr¢hez, sem
akkor, amikor m¢g hatalmon van, sem akkor,
amikor a k´r¡l´tte t´m´r¡lû ¢rtelmis¢gi
pÀrtellenz¢k vez¢ralakja. KÀdÀr szÀmÀra az a
fontos, hogy semmik¢ppen ne tÀmadjon t´b-
b¢ egy Nagy Imr¢hez hasonlÂ szem¢lyis¢g
pÀrtjÀn bel¡l; akÀr egy bÀrmilyen, esetleg de-
mokratikusabb politikai alternatÁva jegy¢ben,
akÀr Ãgy, mint Moszkva esetleges alternatÁv
partnere. Acz¢lt inkÀbb az ¢rtelmis¢gi auto-
nÂmia irritÀlja, amely 1956 elûtt a pÀrt szÀ-
mÀra vesz¢lyes ¢s ellenûrizhetetlen erjed¢st
id¢z elû. KÀdÀr bizalmatlan az ¢rtelmis¢g irÀ-
nyÀban, szÀmÀra idegen, vesz¢lyes ¢s ¢rthe-
tetlen ter¡let a magas kultÃra, Acz¢l viszont

¢ppen ebben van otthon. BarÀtsÀguk ¢s egy-
mÀsrautaltsÀguk egyik alapja ez a fajta mü-
k´dû munkamegosztÀs, amelyben Acz¢l elfo-
gadja a neki szÀnt, legjobb esetben mÀsodhe-
gedüsi szerepet; amikor a àter¡letenÊ zava-
rok mutatkoznak, KÀdÀr egyre kev¢sb¢ bÁzik
a r¢gi sorstÀrsban ¢s barÀtban.

TalÀn KÀdÀr ¢s Acz¢l viszonya az egyetlen
olyan csomÂpont, amelyet R¢v¢sz SÀndor
nem vizsgÀl jelentûs¢g¢nek megfelelûen. A
k´nyv mÀsodik, terjedelmesebb r¢sze, Acz¢l
emelked¢se azt k´vetûen, hogy a hatvanas
¢vek elej¢re szem¢lyes kapcsolatai, ki¢p¡lû
informÀlis viszonyrendszere ¢s egyre offenzÁ-
vebb àkegygazdÀlkodÀsaÊ (Ãjabb fogalmi teli-
talÀlat) pacifikÀlta a magyar irodalmi ¢letet,
egymÀsra ¢p¡lû esettanulmÀnyok sorozata.
Az egyre fogyatkozÂ, mind esetlegesebben
hozzÀf¢rhetû forrÀsok nem tett¢k lehetûv¢
azt, hogy a k´nyv addigi, arÀnyos, lineÀris
szerkezetben folytatÂdj¢k. R¢v¢sz megtartja a
kronolÂgiai rendet, s ebbûl ragad ki neveze-
tes vagy jellemzû eseteket, probl¢mÀkat. A
csomÂpontok Ágy is kitünûen kirajzoljÀk a pÀ-
lya Áv¢t. De a fentebb jelzett hiÀny okÀn Acz¢l
àkimagasodikÊ a KÀdÀr-rendszer politikai
¢pÁtm¢ny¢bûl, holott KÀdÀr nem szerette a
tornyokat, sokkal inkÀbb a lapos tetûket, s
rendszere ¢p¡let¢n az egyetlen igazi hÀrom-
sz´gel¢si pont a k¢m¢ny volt: û maga. K¡l´-
n´sen a k´nyv v¢ge fel¢, Acz¢l, majd a rend-
szer bukÀsa utÀn, mintegy visszamenûleg
olyan benyomÀs keletkezik, hogy itt m¢gis-
csak egy nagy magÀnyos reformszem¢lyis¢g
tragikus sorsa zÀrul le ä holott a maga hely¢n
R¢v¢sz minden esettanulmÀnyban k¢rlelhe-
tetlen pontossÀggal mutatja ki Acz¢l refor-
mer beÀllÁtottsÀgÀnak t´bbnyire igen szük
hatÀrait, vagy ¢ppen azt, hogy miben sem
k¡l´nb´z´tt a t´bbiektûl. A k´nyv terjedel-
m¢nek t´bb mint fele a kÀdÀri struktÃra sÃ-
lyosbodÂ mük´d¢si zavarait, bomlÀsÀt, majd
m¢ly¡lû vÀlsÀgÀt mutatja be. °lete v¢ge fel¢
Acz¢l sok f¢lbehagyott interjÃban bizonygat-
ta, mennyit tett az¢rt, hogy az adott (¢s vÀl-
toztathatatlan) viszonyokon bel¡l optimÀlis
helyzet alakuljon ki. Mik´zben a viszonyok
egyÀltalÀn nem voltak vÀltoztathatatlanok, û
pedig m¢g ezeken bel¡l is egy meghaladott
helyzetet tekintett optimumnak. A LukÀcs-ta-
nÁtvÀnyok, a JAK, a MozgÂ VilÀg, az írÂsz´-
vets¢g p¢ldÀzata mind ezt mutatja. Azt pedig
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Acz¢l v¢gk¢pp nem ¢rtette, hogyan lehets¢-
ges egyÀltalÀn (szellemi) ¢let az ûÀltala kiala-
kÁtott szabÀlyrendszeren kÁv¡l, hogyan k¢pes
n¢hÀny filozÂfus, ÁrÂ stb. nem tÀrgyalni vagy
vacsoraasztalon kÁv¡l, felt¢telek alapjÀn tÀr-
gyalni vele.

R¢v¢sz SÀndoron, a t´rt¢n¢szen, essz¢is-
tÀn ¢s ÃjsÀgÁrÂn nincs ¢rtelme szÀmon k¢rni:
mi¢rt nem adott bravÃros Acz¢l-portr¢ja
mell¢ n¢hÀny fejezet erej¢ig egy kis beveze-
t¢st a KÀdÀr-rendszer k´zt´rt¢net¢be, mi¢rt
nem biggyesztette hozzÀ a àmagyar modellÊ
anatÂmiÀjÀt, s mi¢rt nem Árt t´bbet a rend-
szer n¢vadÂjÀrÂl. Teljes joggal ¢rezhette: ez
nem az û feladata. Pedig egy szempontbÂl
k¡l´n´sen hasznos lett volna. OlvasÂinak
t´bbs¢ge most m¢g mindent ¢rt, mert a sze-
replûk, esetek, a nyelv ¢s a gondolkodÀs
nemcsak a k´zelmÃltbÂl ismerûs. Acz¢l meg-
halt, KÀdÀr meghalt, a rendszer els¡llyedt,
de ä ezzel fejezûdik be a k´nyv ä àmi pedig itt
maradtunkÊ, àkrÂnikus kor¢rt¢kel¢si ¢s ´n¢rt¢kel¢si
vÀlsÀgbanÊ. ValÂban, itt maradtunk, nek¡nk
nem kell magyarÀzni. De R¢v¢sz SÀndor
k´nyve is itt marad ä k¡l´nb´zû ¢rt¢kel¢si
vÀlsÀgaink mÃltÀval vagy akkor, amikor mÀr
nem mi ¢rt¢kel¡nk, s eg¢szen mÀs vÀlsÀgok
mutatnak majd ugyanÃgy vissza a t´rt¢ne-
lembe, mint a maiak. Gyermekeinknek pe-
dig, szerencs¢re, mÀr csaknem mindent el
kell magyarÀzni. Vajon Acz¢l Gy´rgy esetta-
nulmÀnyaibÂl ûk ¢rteni fogjÀk a mi felnûtt-
korunkat?

Lehet persze, hogy ez majd egyszerüen az
alapfokÃ, bevezetû szeminÀriumok feladata
lesz. R¢v¢sz SÀndor k´nyve pedig akkor is a
felsûbb, haladÂ kurzusok irodalomjegyz¢k¢n
szerepel majd.

Rainer M. JÀnos

A REGRESSZIñ DICS°RETE

BÀlint MihÀly: Az ûst´r¢s. A regressziÂ terÀpiÀs vo-
natkozÀsa
FordÁtotta Boros OtÁlia
Akad¢miai, 1994. 182 oldal, 528 Ft

KreatÁv emberek szÀmÀra az igazi kihÁvÀst
mindig a megoldhatatlan feladat megoldÀsa,

a lehetetlen megvalÂsÁtÀsa jelenti. Az 1939-
ben emigrÀciÂba k¢nyszer¡lt pszichoanaliti-
kus BÀlint MihÀlyt mester¢hez, Ferenczi SÀn-
dorhoz hasonlÂan a kezelhetetlen betegek prob-
l¢mÀi izgattÀk igazÀn.

BÀlint MihÀly 1896-ban sz¡letett Buda-
pesten, asszimilÀlt zsidÂ polgÀri csalÀdban. A
pszichoanalÁzissel mÀr orvostanhallgatÂ korÀ-
ban megismerkedett, Ferenczi SÀndor ÂrÀit
lÀtogatta, aki, mint tudjuk, a TanÀcsk´ztÀrsa-
sÀg idej¢n a vilÀgon elsûk¢nt egyetemi kated-
rÀrÂl oktatta a l¢lekelemz¢st. Freud müvei,
elsûsorban a HçROM °RTEKEZ°S A SZEXUALI-
TçS ELM°LET°RýL meg a TOTEM °S TABU
megragadtÀk k¢pzelet¢t, s a komoly orvosi
hivatÀs helyett az emberismeret kalandosabb
ÃtjÀt vÀlasztotta: analÁzisbe ment. Kik¢pzûje
Berlinben Hanns Sachs, majd k¢sûbb Pesten
Ferenczi SÀndor volt.

Tagja volt a Magyar Pszichoanalitikus
Egyes¡letnek, dolgozott a legendÀs pszicho-
analitikus ambulanciÀn, a M¢szÀros u. 12.-
ben. MunkÀssÀgÀnak kezdete egybeesik a
pszichoanalÁzis budapesti iskolÀjÀnak hûsko-
rÀval. Hitler elûl, mint annyian, û is k¡lf´ldre
menek¡lt, elm¢leti ¢s gyakorlati munkÀjÀnak
java AngliÀban k¢sz¡lt, fûk¢nt angolul publi-
kÀlt. 1970-ben halt meg Londonban. Jobb
k¢sûn, mint soha ä 1996-ban jelent meg rÂla
magyarul az elsû monogrÀfia VITçK A PSZI-
CHOANALíZISBEN cÁmmel. A kivÀlÂ k´nyvecs-
ke szerzûje Haynal Andr¢, aki, mint ezt neve
is mutatja, nem MagyarorszÀgon ¢lû magyar,
s ez¢rt munkÀjÀt bizony le kellett fordÁtani.
(Milyen kÀr, hogy eme valÂban h¢zagpÂtlÂ
tanulmÀnyok magyarÁtÀsÀhoz nem siker¡lt
PannÂniÀban olyan emberre lelni, aki hajlan-
dÂ mind a 133 oldalt egy emberk¢nt s ezÀltal
rem¢lhetûen egys¢ges terminolÂgiÀt hasznÀl-
va lefordÁtani. Vagy legalÀbb valami felelûs-
szerkesztû-f¢l¢t...)

Sokf¢le az orvossÀ vÀlÀs Ãtja ä orvostan-
hallgatÂ betegem kisgyerek volt, mikor imÀ-
dott ¢desapja, szinte a keze k´z´tt, meghalt.
AnalÁzise derÁtett rÀ f¢nyt, hogy az egy¢bk¢nt
tûle oly idegen pÀlyÀra az a tudattalan fantÀ-
zia hajtotta, hogy akkor tehetetlen¡l Àllt, nem
segÁtett, s ezÀltal a trag¢diÀt û okozta. PÀlya-
vÀlasztÀsa egyf¢le jÂvÀt¢teli t´rekv¢s, melyet
mindig a tudattalan büntudat nyomÀsa hajt.

A gyerek nemcsak àaz¢rtÊ jÀtszik orvosost
(vagy papÀst-mamÀst), hanem mert megfi-
gyelte, hogy a felnûttek orvost hÁvnak, ha baj




