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1956 A MAGYAR ÉS AZ EGYETEMES TÖRTÉNETBEN 

RAINER M. JÁNOS 

1956 a naptári értelemben vett XX. század felezési pontja környékére esik. De ott 
található akkor is, ha a Eric Hobsbawm és mások nyomán történelmi 
periódusként rövid huszadik századról beszélünk (1914-től a szovjet 
világbirodalom felbomlásáig, 1989-9l-ig). E periodizáció szerint, úgy tűnik, a 
(rövid) XX. századot a radikális, világmegváltást ígérő eszmerendszer, a 
marxizmus-leninizmus valóra váltásának szovjet típusú kísérlete határozta meg. 
Bizonyos tekintetben ez kétségtelenül így is van, bár talán pontosabb az első 
világháborút követő totalitárius válaszok koráról beszélni, melyek közül a szovjet 
rendszer bizonyult tartósabbnak. Nekünk, kelet-közép-európaiaknak, magyaroknak 
mindenképpen. Számunkra a szovjet rendszer története a rövid XX. század 
leghosszabb története. Kétségtelennek látszik ugyanakkor, hogy nem ez a XX. 
század egyetlen története, sőt talán nem is az egyetlen meghatározó története. 

Az 1956-os magyar forradalom valóban része ennek a belső történetnek. 
Ha ebben szemléljük, a magyar események három vonatkozása érdemel különös 
figyelmet. Először, 1956 forradalma a Szovjetuniót valaha ért legnagyobb kihívás 
volt a birodalomhoz tartozó (külső) peremterületeken, vagy legalábbis Kelet-
Európában. Másodszor, a forradalom kirobbanásának egyik oka a szovjet típusú 
szocializmus-projektum sztálini változatának csődje volt. (Kornai János ezt 
klasszikus szocialista rendszernek nevezte.) Harmadszor, 1956 eredményeképp jött 
létre a szovjet típusú szocializmusok egyik legéletképesebb reformált változata. A 
Kádár-rendszer nem más, mint permanens reflexió 1956-ra. A társadalom és az 
uralmi elit gondolkodásában 1956 emlékezete akkor is jelen volt, ha nem mondták 
ki nyíltan. Akkor is erre reflektáltak, amikor az 1956-hoz vezető feltételrendszer 
már régen megváltozott. 

Hobsbawm és mások szerint a rövid XX. század a marxizmus és a szovjet 
kommunizmus kudarcának története. Más szempontból a rövid XX. század nem 
más, mint a hosszú XIX. században az északnyugati féltekén kialakult 
szabadversenyes kapitalizmus, liberális demokrácia és a nemzetállamok által 
meghatározott világrend válságának időszaka. S lehetséges talán úgy is tekinteni a 
XX. századot, mint a válság kihívására adott totalitárius válaszok ellen irányuló 
küzdelem időszakát vagy talán a piaci koordináció, a politikai és emberi 
szabadságjogok, a társadalmi szolidaritás önszervező struktúráinak és a 
nemzetekfeletti politikai és kulturális integráció új típusainak létrehozására 
irányuló kísérletek periódusának. A felvilágosodás és a XIX. századi örökség 
reformok útján történő megmentésének kísérleteként. 

Ha ezek lehetséges megközelítések, akkor 1956 magyar forradalma 
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kétségtelenül része a múlt század ily módon konstruált történetének. Ha nem, 1956 
csak egy világtörténelmi zsákutca történetének hősi epizódja. Ezt a kérdést végső 
fokon az a nézőpont dönti el, ahonnan 1956-ot és a XX. századot szemléljük, 
vagyis a jelen horizontja. A modernitás utáni kor, az örökös kétely és az állandó 
relativizálás kora. Az előző század túlságosan is alkalmas arra, hogy ehhez 
tápanyagot szolgáltasson. Nem várhatjuk, hogy 1956 forradalma ugyanúgy foglal 
majd helyet a kollektív emlékezetben, mint Magyarországon 1848-49. Bár az 
évforduló talán nem a legmegfelelőbb alkalom, hogy erre emlékeztessek, de 
véleményem szerint az 1956-ról szóló nagy történetek dekonstrukciója és eróziója 
tovább folytatódik majd. Már csak ezért sem lehetséges 1956-nak egyetlen 
története (más okokból sem; ezekre később visszatérek). 

A következőkben három nézőpontból kísérlem felvázolni, milyennek 
láthatjuk 1956-ot a XX. századon belül - egy új századból visszatekintve. 

1. Magyarország és a világ 
1956 világesemény volt. A forradalomról a világon mindenhol szinte egyidejűleg 
tudomást szereztek. 1956 erőteljesen formálta a Magyarországról a XX. században 
kialakult képet. Ha vizsgálnánk a magyar szó asszociációit, azok között 1956 igen 
előkelő helyen szerepelne; Magyarország XX. századi történetéből pedig biztosan 
ez a legismertebb esemény. Az okok könnyen beláthatok. Először is, az élő 
személyes emlékezetben ma ez az egyetlen nemzetközi viszonylatban jelentős 
magyar vonatkozású esemény. (Nyugaton 1956 már a modern médiakorszakban 
játszódott le.) így 1956 még a mai politikai, kulturális, irodalmi élet jelentős 
személyiségeinek korai, meghatározó élménye lehetett. 

Ráadásul: pozitív élmény, aminek jelentősége nem lebecsülhető. A 
forradalom előtt Magyarország, a magyarok „image"-e nem volt túlságosan 
hízelgő. A XIX. és a XX. század fordulója óta inkább kedvezőtlen képzetek 
tapadtak a magyarsághoz. A két világháború közötti időszak ezen keveset javított, 
annál többet rontott viszont a második világháború. Magyarország ebben Hitler 
szövetségese volt. Igaz, azután a szovjetek szállták meg, így áldozattá vált, de ez 
nem változtatott sokat a magyarság image-én (ahogyan a magyar demokratikus 
emigráció tiszteletreméltó erőfeszítései sem). 

1956 magyar forradalmának azonban sikerült változtatnia rajta. A kép 
Magyarországról azonban továbbra is egyoldalú maradt - csak most pozitív lett, és 
„ötvenhatos" maradt. Budapestről érkezett a legerősebb jelzés arról, hogy az 
alávetett társadalmak a szovjet típusú rendszert is feszegetik. 1956-ban nem 
bukkant fel a térség békéjét bontó nacionalizmus, amellyel a magyarokat a korábbi 
évtizedekben (gyakran igazságtalanul és egyoldalúan, eltúlozva) vádolták. Bár a 
forradalom elbukott, utólagos győzelmei (a reformált, emberibb, élhetőbb 
szocializmus) nyilvánvalók voltak. A vereség látható és rejtett hátrányos 
következményei viszont gyorsan feledésbe merültek, illetve rejtve maradtak. A 
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megtorlás széleskörű nemzetközi felháborodást keltett, de ez nem tartott túl sokáig: 
az 1963-as amnesztia után keveset emlegették. A vereség mentális hatásaival pedig 
kevesen foglalkoztak. Nyugaton 1956 „megkülönböztette" Magyarországot. 
Kiemelte a messziről egységesnek tűnő „Kelet-Európából" Ehhez azonban 
hozzátartozott az az emlék is, hogy a demokratikus országok könnyen 
belenyugodtak a „realitásokba" Magyarország más volt, de nem annyira más, mint 
a tizenkét évenként fbikelő Lengyelország. Ötvenhat lázadása és az ötvenhat utáni 
rendszert formáló látens kollaboráció egyre inkább összetartoztak. Ötvenhatot a 
magyar társadalom javára írták, de dicsfényéből jutott a forradalmat leverő Kádár 
Jánosnak is. 

1989-ben azután 1956 új (és pillanatnyilag végleges) helyére került a 
történetben. A magyar forradalom az 1989-9l-es nagy változások, a közép- és 
kelet-európai „bársonyos forradalmak" előzménye, sőt előfutára lett. Korai és 
hősies kísérlet, amely akkor kudarcra volt ítélve. Áldozat, amely három és fél 
évtizeddel később nyerte el értelmét és jelentését. A Kádár-korszak ötvenhatos 
képe és a Nyugattal jó kapcsolatokat ápoló Kádár szíves fogadtatása - egyszerre 
lényegtelen epizódokká változtak. 

1956 után Magyarország is másképpen tekintett a világra, mint előtte: 
reálisabban. Egyrészt 1956 kinyitotta a magyar társadalom egy részének szemét. 
Véget vetett a reménynek, a csodaváró hangulatnak, amely abból indult ki, hogy 
amennyiben a magyarok fölkelnek a szabadságért, a demokratikus Nyugat majd 
felszabadítja az országot, vagy legalábbis hatékony segítséget nyújt. Ami 1956-ban 
történt, eme közérzület szempontjából kiábrándító volt. Másrészt 1956 kinyitotta 
magát Magyarországot is, abban az értelemben, hogy láthatóvá vált a másik oldal. 
Kétszázezer ember a társadalom minden rétegéből és csoportjából elment. Azután 
integrálódtak a másik világban, s erről rendszeresen hírt adtak. Mindez azután 
történt, hogy Magyarország lakosságának többsége évtizedek óta igen keveset 
hallott, s csak eltorzított, töredékes képet alkothatott a vasfüggöny másik oldaláról. 

Ez az elzártság éppen az 1956 előtti 8-10 évben volt a legteljesebb. De az 
emigráció hulláma után nem lehetett fenntartani. Tömegek rokonok, barátok, 
ismerősök kaptak rendszeres információt a „másik" világról, annak 
hétköznapjairól - eleinte közvetett, írásos beszámolókban, aztán a hatvanas évek 
közepétől mindinkább személyes közlésekből, sőt személyes helyszíni élményként 
és tapasztalatként. Ezek az információk általában sikerekről szóltak, az 
élményekről és tapasztalatok pozitívak voltak. Ebben sok minden szerepet játszott, 
a nemzetközi lelkiismeret-furdalás kiváltotta különleges segítőkészség, a 
kivándoroltak szociológiai-pszichológiai arculata. Egy biztos: a magyarországi 
szocialista rendszer ettől kezdve nemigen hirdethette magáról, hogy mindenben 
felülmúlja ellenlábasát. 
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2. Az „ötvenhatos vízió" 
1956-ban a magyar társadalom a klasszikus, sztálini típusú szovjet rendszer 
bevezetésének kísérletére reagált. A forradalom mellett visszautalt a II. világháború 
előtti korszakra is, hiszen a berendezkedő szovjet rendszer nem oldotta meg a két 
világháború közötti korszak alapvető kérdéseit. Pontosabban: kínált rövid távú, 
látszólagos megoldásokat. A gazdasági és politikai modernizáció problémájára az 
erőltetett iparosítást és az állami parancsgazdaságot, valamint a lefelé nivelláló 
nagyarányú mobilitást. A nemzetállami függetlenség és a területi revízió 
problémáira a Szovjetunió vezette internacionalista közösség utópiáját és a kérdés 
kölcsönös lefojtását. Hosszabb távon ezek a javaslatok nem oldották meg a 
kérdéseket, inkább még súlyosabb formában termelték újra őket. Az 1956-os 
forradalom céljai és eszméi hosszú időn keresztül formálódtak. Egy részük az 
aktuális pillanat kihívásaira válaszolt, más részük az ország demokratikus 
átalakítása és a független nemzetállam visszaállítása hosszú évtizedek óta 
foglalkoztatta a köz ügyei iránt érdeklődő magyarokat. 

Az október 23-a körül megfogalmazott követelések ritka egyöntetűséggel 
fogalmazták meg, mi a magyar társadalom akaratának közös centruma. Ide 
tartozott a forradalom negatív programja, a kommunista politikai rendszer 
lebontása. Ide tartozott az ország függetlensége, nemzeti tradícióinak 
újrafogalmazása és ápolása, az alapvető demokratikus szabadságjogok tiszteletben 
tartása, a többpártrendszer és szabad választások. A legtöbb politikai 
programnyilatkozat egyértelműen leszögezte, hogy az 1949-re kialakult 
tulajdonviszonyokat (vagyis a földreform, valamint a gyáripar, nagykereskedelem, 
bankrendszer államosítása nyomán kialakult helyzetet) nem szabad megváltoztatni 
- általában elutasították a reprivatizációt. Vagyis a forradalmi program részben 
fenntartotta volna az állami tulajdont és az állam gazdaságirányító szerepét, illetve 
azt valódi társadalmiasítással (a munkástanácsok által képviselt dolgozói kollektíva 
tulajdonjoga alapján) váltotta volna fel. Ez utóbbit elméleti síkon nagyon kevéssé 
dolgozták ki, de a tanácsok rendszere meghökkentő gyorsasággal épült ki az egész 
országban. November 4. után még valódi alternatív hatalmat teremtett. 

A forradalom résztvevőinek szeme előtt tehát valamiféle harmadikutas 
„vízió" lebegett. Ez döntően képviseleti demokrácián alapuló (de azért közvetlen, 
„önigazgató" formákat is tartalmazó) politikai rendszert és széles köztulajdonon 
alapuló szociális (állam)gazdaságot jelentett. A szovjet szocializmusnak nagyon 
kevés híve volt 1956-ban, a szocializmusnak, pláne magyar szocializmusnak, úgy 
tűnik, elég sok. 

A magyarázat alighanem főleg az előzményekben keresendő. A forradalom 
résztvevői politikai tapasztalataikat a háború előtti és alatti rendszerben, illetve az 
1945-46-os koalíciós időkben szerezték. A Horthy-rendszert a dicstelen vég közeli 
és fájdalmas emléke teljességgel diszkreditálta. Ezért a „restaurációtól" a 
nyilvánosságban mindenki elhatárolta magát. A koalíciós idők viszont 
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felértékelődtek annak fényében, ami utánuk következett. A háború utáni koalíció 
persze inkább csak az új út kiindulópontjaként szolgált. Senki sem kívánta vissza a 
koalíciós időszakot, amely előkészítette a kommunisták hatalomátvételét. 

A forradalom politikai programja nyugati mintájú demokráciát 
tartalmazott, annak intézményes és jogi kellékeivel együtt. Ebben a nyugati 
demokráciában azonban magyar szereplők mozogtak volna, akik a társadalmi-
gazdasági berendezkedésnek a sztálini szocializmusra jellemző képletén mintha 
nem akartak volna alapvetően változtatni. A kapitalizmust, a piacgazdaságot a 
feledésre ítélt múlt örökségéhez sorolták. Az államgazdasággal kapcsolatos illúziók 
a háború előtt és után (évtizedekig) erősen elteijedtek Nyugaton is. A 
„szocializmussal", mint az igazságosság eszményét minden korábbinál jobban 
megközelítő rendszerrel kapcsolatos elvárások 1956-ban még igen elevenek voltak 
Magyarországon. Mintha az emberek azt gondolták volna: ha az ország ismét 
független lesz, s nem kell a szovjet mintákat másolni, akkor megcsinálhatjuk a 
magunk magyar szocializmusát. Az ötvenhatos politikai-társadalmi program 
harmadikutasnak, demokratikusnak és baloldalinak tűnik. 

Ajánlatos azonban meggondolni néhány sajátos tényezőt, amely ezt a képet 
árnyalhatja. Abban a rövid néhány hétben, amikor a szólásszabadság 
maradéktalanul érvényesült, a politikai közbeszédet, a tömegkommunikációt 
jelentős részben a kommunista pártellenzék, vagy annak volt tagjai ellenőrizték. 
Nagy Imre személyében a pártellenzék rendelkezett a legismertebb politikussal. A 
nyilvánosságot kapott követelések azért ennyire egyöntetűek, mert a közbeszéd új 
nyelvét a pártellenzéki értelmiségiek alakították ki, s természetesen ők beszélték a 
legjobban. A politikai élet nem-kommunista szereplői viszont hosszú évek 
nyomása alól szabadultak fel. Nem kevesen hosszabb börtönbüntetés után voltak. 
Érthetően sokkal óvatosabban, visszafogottabban szólaltak meg, ha egyáltalán 
megtették. A két világháború közti középosztály 1945 után teljesen képtelen volt 
újjászervezni magát. A forradalom szabadságünnepében is érvényesült bizonyos 
önkorlátozás, öncenzúra. Ez úgy okoskodott, hogy Magyarország szomszédainak, 
sőt a Szovjetuniónak is elfogadhatóbb egy független Magyarország - ha legalább 
szocialista. Erre a meggondolásra valószínűleg hatott Tito Jugoszláviájának 
példája. Az események dinamikája, a forradalom rövid időtartama nem hagyott időt 
még a követelések kimunkálására sem, nemhogy az esetleges eltérő nézetek közötti 
ütközésre. Éppen ezért hiányzott mindaz, ami hosszasabb kidolgozást kívánt volna. 
A forradalom alatt nem dolgoztak ki például részletesebb gazdasági, 
gazdaságpolitikai elképzelést. Nem volt 1956-nak külpolitikai programja sem - a 
Varsói Szerződésből való kilépés és a semlegesség követelése csupán forradalmi 
válasz volt a szovjet páncélosok budapesti megjelenésére. A november 1-jei 
deklaráció szintén reaktív lépés volt: válasz a második szovjet invázió 
előkészületeire. 

Az utolsó nagy, sajátosan magyar politikai eszmeáramlat, a népi írói 
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ideológia sohasem formálódott koherens politikai programmá. Legtudatosabb 
képviselője, Bibó István 1945-48-ban megkísérelte ezt, de a kialakuló sztálinizmus 
körülményei között nem tudta befejezni. Bibó politikai víziója már a negyvenes 
évek végén 1956-ot előlegezte meg. Demokrata volt, szocialisztikus vonásokkal, 
jobb felé zárt, de nyitott balra. 1956 legaktívabb résztvevői, politikailag tudatos 
szemlélői körében valószínűleg meghatározó volt a népi-harmadikutas 
gondolatvilág. Valószínűleg igaza van annak a magyar történész-politológus 
szerzőpárosnak, akik 1989-ben azt mondták: a népi utópia a XX. század során 
1956-ban került leginkább földközelbe. 

A század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy az előző század válságára 
adott totalitárius válaszok a maguk egészében elfogadhatatlanok. Bizonyos elemeik 
azonban 1956-ban még adaptálhatónak tűntek egy olyan berendezkedés számára is, 
amelynek lényege az antitotalitarizmus. Ilyenek voltak a közvetlen demokrácia, a 
kollektív tulajdonlás, vagy a tervező-gondoskodó állam, amelyeket fel lehetett 
fogni a válságba került piaci koordináció és a liberális demokrácia szükséges 
korrekcióiként is. 

Nem tudható, hogy ha az 1956-os politikai képlet valóban létrejön, 
mennyiben emlékeztetett volna az 1945-ősre, vagy az 1947-esre - vagy mennyire 
hasonlított volna Magyarország 1990 utáni politikai térképére. A magyar 
forradalomnak nem adatott meg a lebontó után az építkező szakasz. Az 
emigrációban, majd a rendszerváltozás után a forradalom résztvevői közötti 
politikai vitákat nem a győztes, hanem a bukott forradalom határozta meg. Ezek 
nem az 1956-os politikai vitákból erednek, mert akkor ilyenek nem folytak. Sajátos 
ötvenhatos politikai gondolkodás, párt, eszmeáramlat sem maradt fent. A magyar 
forradalom örökre nyitott történet marad, ennyiben sokmindenki megtalálhatja 
benne saját világképének igazolását (ezért sem lehetséges egyetlen ötvenhatos 
történet). Valóban egyszerre szemlélhető antitotalitárius forradalomként, 
kísérletként egy újtípusú, önigazgató szocializmus felépítésére, vagy egyszerűen a 
mindenfajta zsarnokság elleni lázadásként, nemzeti szabadságharcként. 1956 
pozitív politikai hagyományként viszont létezett, és ma is lehetséges. Az 1989-90 
demokratikus átalakulás 1956 emlékéből merített - nemcsak politikai célokat és 
eszméket, hanem morális erőt is. A rendszerváltó folyamat első szakaszában, a 
Kádár-rendszer lebontásakor ez a spirituális kapcsolat az egykori és új 
rendszerváltók között különlegesen erős volt. Ennyiben az új magyar demokrácia 
közvetlen örököse az 1956-os forradalomnak, amin a későbbi viták sem 
változtatnak. Ahogyan az sem, hogy az 1956-os vízió 1989-ben és később, nem 
volt már többé aktuális. 

3. Egy XIX. századi forradalom a XX. században 
Világos, hogy 1956 befolyásolta a szovjet típusú rendszer további hazai történetét. 
Látszólag és azonnal azonban nem változtatott semmit a magyar társadalom sorsán. 
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A szovjet birodalom elegendő erővel rendelkezett ahhoz, hogy megakadályozza 
Magyarország kiszakadását. Ezzel megfosztotta Magyarországot múlt századi 
története talán legizgalmasabb kísérletétől. 

Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi jelentőségét Kende Péter 1995-
ben a következőkben fogalmazta meg: (1) a forradalom megrendítette az addig 
mozdíthatatlannak tűnő szovjet birodalmat; (2) szétpukkadt a szovjet szocializmus 
politikai, sőt filozófiai dogmája, kikezdődött a mítosz, mely elsősorban a nyugati 
értelmiség széles körében élt, s amelynek a világháborús győzelem új tápot adott; 
(3) Magyarország modellt adott a forradalmi népmegmozdulásra, amely véget vet a 
totalitarizmusnak. 

Moszkvában és a hű csatlósok körében a magyar forradalom valóban 
zavart okozott és válságos hangulatot keltett. A magyar forradalom végkimenetele 
azonban látszatra egyáltalán nem rendítette meg a Szovjetuniót. Ellenkezőleg, a 
válság nyilvánvalóvá tette, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat nem kérdőjelezi 
meg a második világháború utáni status quot (ha leszámítjuk a heves hidegháborús 
retorikát). A szovjet-csatlós kapcsolatrendszer revízióját nem egyedül 1956 
felismerései okozták, hanem a Sztálin halálát követő belátások egész rendszere. 
Egyes történészi vélemények szerint 1956 inkább megzavarta és késleltette ezt az 
evolúciós folyamatot, amelynek végére - afféle pozitív forgatókönyvként - egy 
három évtizeddel korábbi „gorbacsovscsinát" vizionálnak. Valójában a magyar 
forradalom csak rövid időre fékezte le a desztalinizáció folyamatát, hiszen fél évvel 
később Hruscsov leszámolt politikai ellenfeleivel. Ezt követően jutott a „csúcsra" a 
Szovjetunió, némi előnyt szerezve a fegyverkezési versenyben, s a hatvanas évek 
elején kísérletet tett belső modernizációjára is, reformok útján. 

A marxista szocializmus-koncepciókra a magyar forradalom valóban 
csapást mért, de látszatra legfeljebb fontos állomása egy kiábrándulási 
folyamatnak. Csehszlovákia 1968-as tavasza, a baloldali diákmozgalmak Nyugat-
Európában és Amerikában arról tanúskodtak, hogy az elbürokratizálódott, 
imperialista Szovjetunió kritikája nagyon is jól összefért a marxizmus-leninizmus 
megvalósulásának különféle új reményeivel. A magyar forradalom egyes 
jelenségei, a munkástanácsok, a reformkommunista és -szocialista írók, 
politikusok, a kommunista Nagy Imre és kormánya még erősíthette is ezeket a 
reményeket. 

A magyar forradalom, ahogyan arra 1989 (de már 1968 és 1980-81 is) 
rámutatott, nem vált a szovjet rendszer megdöntésének mintájává, sem a rendszer 
lebontásában, sem az új felépítésében. Egyetlen hasonló eseményre sem került sor: 
1956 sokkal inkább volt elriasztó példa, mint modell. 1956 ilyen értelemben nem 
volt 1989 előképe. 

Kende Péter tézisei azonban mégis igazak, csak éppen nem közvetlen, 
hanem közvetett értelemben, nem mechanikusan, hanem tendenciájukban, 
hosszabb távon. 1956 után nem lehetett úgy folytatni, ahogyan előtte. A magyar 
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forradalom jelensége mindenkit meggondolásokra késztetett, azokat is, akik a 
szovjet rendszer ellen lázadtak, s azokat is, akik a rendszer életben tartásán, vagy 
éppen teijeszkedésén fáradoztak. Az alávetett társadalom ereje, a vele való nyílt 
összeütközés félelmetes emléke, az 1956-os rettegés ott maradt minden további 
döntésben. 1956 egy jó darabig láthatatlan folyamatot indított be, amelyek 
eredményei később, a század végén mutatkoztak meg. 1956 morális ereje és 
példázata ilyen értelemben valóban világtörténeti jelentőségű. A magyar 
forradalommal kapcsolatos, gyakran disszonáns hazai viták ahhoz az 
ellentmondásos, furcsa helyzethez vezettek, hogy mindez sokkal nyilvánvalóbb 
határainkon túl, mint Magyarországon. 

Bár e vitákat elemezni itt nincs mód, mégsem lehet említés nélkül hagyni 
őket. Sok tényezőről lehetne szólni, egy azonban szervesen kapcsolódik a jelen 
előadás gondolatmenetéhez. A magyar identitás történeti komponenseit a XIX. 
századi romantika alakította ki és alakítja máig hatóan. Ennek alapvető része a 
szabadságért és függetlenségért való lázadás, küzdelem, heroikus erőfeszítés 
tablója, amely kudarcot vall, méghozzá mindig külső okok, közöny vagy éppen 
árulás miatt. Az önreflexió, a sokoldalú analízis és a saját felelősség átérzése nem 
szerves része ennek a történeti tudatnak és emlékezéspolitikának, a felelősség 
áthárítása, a tragédiában való feloldása annál inkább. A XX. század nagy traumái, 
az első és második világháború e tabló kliséi alapján épültek be a kollektív 
emlékezetbe Magyarországon. 

1956 révén ez történt a magyarországi szovjet rendszer emlékezetével is. 
Ebben a felfogásban 1956 egy megkésett XIX. századi forradalomnak tűnik. Már 
maguk a forradalmárok is erre próbáltak utalni, az 1848-at ismétlő szimbolikával, 
egyes cselekedetek tudatos ismétlésével. Már a forradalommal egyidejűleg rögzült 
tablón heroizmus, idealizmus és tisztaság látható. Hihetetlenül rövid lefolyása, 
vérbefojtása, az emlék feldolgozásának lehetetlensége a forradalmat és szereplőit jó 
időre „megkímélte" a XX. századot jellemző dezintegrációtól. Még 1989-ben is 
úgy tűnt, 1956-ban romantikus-hősi szereplők léptek színre (a Nép, a Jó, a Gonosz, 
a Munkás, az Utca, az Utca Gyermeke, a Miniszterelnök, a Bíboros stb.). Olyan 
szereplők, akik másutt már jó ideje nem léteztek és többet így, ebben a 
szereposztásban soha nem léptek színre. 

1956 azonban mégiscsak a XX. században történt. Valójában nagyon is 
XX. századi szereplői voltak. Magyarországon 1956-ban még nemigen létezett 
televíziózás, de a XX. század közepe a mai médiakorszak nyitánya volt. 1956-nak 
nincs és valószínűleg soha nem is lesz Victor Hugója és Jókai Móija, aki nagy, 
romantikus irodalmi tablót alkot róla. A forradalom képe csak a továbbélő 
reflektálatlan, tragikus kollektív nemzeti emlékezetben maradhatna XIX. századi. 
Közelebbről „csak" múlt századi; emlékezete pedig diffúz, állandó konstrukciók és 
dekonstrukciók tárgya, ami óhatatlanul vitákat generál. Evidenciái, mint a 
hősiesség, az elárultatás, a kudarc vagy a relatív siker, állandóan 
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megkérdőjeleződnek. E diskurzus kérdőjeleit már a XXI., a modernitás utáni 
század szolgáltatja. A XX. század hagyományának kialakulása, amelyhez nem 
szolgáltat mintát a XIX. század, még javában tart. Hogy ebben milyen helyet kap a 
magyar 1956, rajtunk, a mi beszélgetéseinken, de leginkább leányainkkal és 
fiainkkal folytatott beszélgetéseinken múlik. 


