
1956 SZEREPE 
A RENDSZERVÁLTÁSBAN. 

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 





Elnök (Kende Péter): 

Ez az utolsó kerekasztal-beszélgetés a jelenkorhoz vezet el bennünket. Arról kell eszmét cserél-
nünk, hogy volt-e, s mennyiben volt szerepe a rendszerváltásban 1956 emlékének. Eredetileg arra 
gondoltunk, hogy a beszélgetés résztvevői egy-egy kelet-európai országot jelenítenek meg, de 
végül is úgy alakult, hogy a hat jelenlévőből legalábbis három valamilyen magyarországi szel-
lemi irányzat képviselője; a negyedik (Charles Gati) jóllehet magyar származású, de itt amerikai 
politikai elemzőként vesz részt, az ötödik (Marcus Meckel, Bundestag-képviselő) az egykori 
NDK utolsó külügyminisztere volt, a hatodik végül a kerekasztal-beszélgetés elnöke, akinek nem 
feladata, hogy expozét tartson. 

Minthogy azt szeretném, hogy ne monológokból álljon ez a beszélgetés, három kérdést fogok 
föltenni, és arra kérem a résztvevőket, hogy lehetőleg elsősorban erre válaszoljanak. Ez a három 
kérdés a következő: 

1. Elképzelhető volt-e Gorbacsov színrelépése és az 1989 és 1991 közötti fordulat, ha 1953-
ban nincsen forradalom Lengyelországban és Magyarországon? 

2. Mennyiben volt 1956, úgyis mint történelmi hivatkozás, de úgyis mint élmény és tapaszta-
lat, azon ellenzéki irányzatok ihletője, amelyek Magyarországon a 80-as évek elejétől kezdve 
jelentkeztek? 

A beszélgetés német résztvevője esetében a kérdés úgy módosul, hogy játszott-e a keletnémet 
ellenzék gondolkodásában némi szerepet az a tapasztalat, amely szovjet Kelet-Európában 1956 és 
1981 között gyűlt fel? 

3. Lehet-e úgy tekinteni az új Magyar Köztársaságot, mint amely folytatója és mintegy betel-
jesítője az 1956. évi forradalomnak? 

A beszélgetés első felszólalója Charles Gati, aki főleg az első két kérdésre kíván válaszolni. Az 
első pontot illetően úgy gondolja, hogy Gorbacsov föllépése a magyar '56 nélkül is elképzelhető, 
ezzel szemben nem gondolható el a Lengyelországban 1980-8l-ben lezajlott hatalmas népmoz-
galom nélkül. A második pontot illetően Gati úgy véli, hogy 1956 emléke főleg két politikai 
csoportot érintett a 80-as évek Magyarországában: az ún. szamizdatos ellenzéket, és a Pozsgay 
Imre-féle szocialistákat, akik úgy érezték, hogy valahogyan szembe kell nézniük a pártjuk által 
1956-ban elkövetett bűnökkel. 

A továbbiakban Charles Gati azt fejtegette, hogy 1956 és 1989 között számos okból nem von-
ható párhuzam. Először is, mert az egyik erőszakos megmozdulás volt, a másik pedig békés 
átmenet. Másodszor a helyzet által előírt programjuk szembetűnő különbsége miatt. Az utóbbi 
persze nem fedheti el, hogy a két eseményben közös volt a nemzeti függetlenség helyreállításá-
nak, valamint az Európához való tartozásnak a törekvése. S mindkét esetben súlyosan estek latba 
azok a folyamatok, amelyek előzőleg, illetve egyidejűleg a Szovjetunióban lejátszódtak. 

Gati egy Nagy Imrével kapcsolatos érdekes párhuzamra is felhívta a figyelmet. 1956-ban a 
szovjet vezetők egy csoportja inkább hajlamos volt, mint magyar elvtársaik arra, hogy Nagy 
Imrét visszahozzák az ország vezetésébe. 1988-ban a KGB akkori vezetőjét, Krucskovot foglal-
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koztatta élénken a Nagy Imre-probléma. Miután többször meglátogatta Magyarországot és fel-
mérte a magyarországi pártvezetés válságát, azon aggódott - és ezt a kérdést ellenzékiként szá-
mon tartott személynek is feltette - , hogy vajon Nagy Imre megint az a zászló lesz-e, aki körül 
valamiféle ellenzéki összefogás jön létre. Gati véleménye szerint a szovjet vezetés mind 1956-
ban, mind 1989-ben hamis jelzéseket adott le a magyarországi pártvezetőknek, ami hozzájárult 
ahhoz, hogy az események úgy alakultak, ahogyan. 

Heller Ágnes bevezetőként aláhúzza, hogy őt, aki nem történész, 1956-tal kapcsolatban nem azok 
az archívumok érdeklik, amelyeket a levéltárak őriznek, hanem azok, amelyek a szívekben és a 
fejekben vannak. A kerekasztal témáját tehát úgy fogalmazná át, hogy milyen szerepet játszottak 
az 1989-es eseményekben ezek a képletes értelemben vett archívumok, másszóval az 1956-ra 
vonatkozóan élő képzetek. 

Az első kérdésre nem tud válaszolni, mert úgy gondolja, hogy minden történelmi esemény ren-
geteg véletlenből keletkezik, és ha egyszer bekövetkezett, akkor már nehéz kiszűrni belőle, hogy 
létrejöttében mekkora szerepet játszott egy adott tényező a sok közül. Mindamellett úgy gondolja, 
hogy az 1989 utáni folyamatokban az 1956-os emlékek valahogyan mindig jelen voltak. Ennek 
az sem mond ellene, hogy ezeket az emlékeket a nagy többség évtizedeken át a tudat szintje alá 
nyomta, hogy azután a '89-es változások hirtelen hívják elő őket az emlékezetből. 

Heller Ágnes szerint 1956 és 1989 között párhuzam vonható azon az alapon, hogy mindkét 
esetben valami olyasmi következett be, amelyet a nagy többség váratlan csodának tekintett. Ezzel 
szemben azt az ellenvetést szokás tenni, hogy a két esemény nagyon sok vonatkozásban más-más 
irányban haladt, és más körülmények között ment végbe, ezért nem hasonlítható össze igazán. 
Ebben az ellenvetésben az a gondolati hiba rejtőzik, hogy egy nagy nemzeti eseményt pusztán 
azért tart folytatás nélkülinek, mert az a saját műfajában megismételhetetlen. Továbbá az a hiba 
is, hogy a megismételhetetlenség nevében lebecsüli azt, ami a jelenben történik. 1956 történelmi 
értékeléséhez először is azt kell megérteni, hogy egy megismételhetetlen esemény is lehet példás, 
és hagyhat olyan nyomokat a tudatban, vagy a tudat alatti rétegekben, amelyek részét képezik a 
további történelemnek. Heller Ágnes ezért tartja nagyon fontosnak a szociálpszichológiai megkö-
zelítést. Akármennyire új tényt fogunk is előbányászni az archívumokból, ez aligha változtat 
azokon a szociálpszichológiai hatásokon, amelyeket 1956 maga mögött hagyott. 

Katona Tamás azzal kezdi hozzászólását, hogy neki a rendszerváltást nem az 1989-es év, hanem 
1990, azaz a választások éve jeleníti meg. 1956 hatásáról pedig az a véleménye, hogy ez az ese-
mény mélyen beivódott a magyar nép történelmi tudatába, amely 1956-ot ugyanolyan nagyság-
rendű történelmi eseményként tartotta számon, mint 1848-at. 

1956 tapasztalata jelentősen kihatott az 1990-ben megválasztott kormány politikai magatartá-
sára is. Az Antall-kormány 1956-on okulva nem akart egyoldalúan kilépni a Varsói Szerződés-
ből, hanem a szerződés felbontására törekedett. Ez akkor nemcsak szomszédainkat lepte meg, 
hanem a Nyugatot is, amely a kommunista rendszer fokozatos átalakulására számított, és ezért 
nem nagyon követte Magyarország 1990. évi bel- és külpolitikai fordulatát. Az Antall-kormány a 
bécsi fegyvercsökkentési tárgyaláson nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az új megállapodások-
ban ne szerepeljen se a Varsói Szerződés, se a NATO neve. 

„Örökösei vagyunk-e 1956-nak?" Katona Tamás aláhúzza, hogy árnyalni kellene, ki minek az 
örököse. A jelenlegi vezető kormánypártban vannak, akik 1956. november 4-ének az örökösei. 
Antall József kormánya 1990-ben az ország előtt megnyílt új lehetőségeket felmérve, 1945-höz 
próbált visszamenni. 1956-tal annyiban volt gond, hogy a nemzeti célok megfogalmazása abban a 
helyzetben szükségképpen sokkal óvatosabb volt, mint lehetett 35 évvel később. 1990 után meg-
nyílt a lehetőség arra, hogy Magyarország a polgári fejlődés, a többpártrendszer és a szociális 
piacgazdaság irányába induljon el, amire 1956-ban nyilvánvalóan nem volt mód. Más szóval, 
1990 korszerűsítette 1956 programját, és ennyiben mondható örökösének. 

Az elnöklő Kende Péter megjegyzi, hogy a programban nem 1989 és 1956, hanem a rendszer-
váltás és 1956 összefüggéseiről van szó, amibe nyilvánvalóan 1990 is beletartozik. A vita elején 
föltett kérdésben pedig egyenesen az a dátum szerepelt, hogy 1989-1991. 
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[Egy ezt követő rövid szóváltásban viszont kiderül, hogy az angol nyelvű program csakugyan 
az 1989 és 1956 közötti párhuzam vitáját hirdette meg.] 

Kőszeg Ferenc az elnök által feltett első kérdéssel nemigen tud mit kezdeni. 1956 a Szovjetunió 
történetének felezőpontján játszódott le, ezért úgy véli, hogy közvetlen kapcsolatot keresni Gor-
bacsov tevékenysége és 1956 között erőltetett volna. 1956 mérföldkő volt a szovjet rendszer 
felbontásában, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ezt követő évtizedekben voltak olyan pilla-
natok, amikor a szovjet rendszer és a szovjet birodalom érezhetően erősödött. 

Kőszeg a továbbiakban a nyolcvanas évek ellenzéki kiadványaiból vett idézetekkel ezt mutatja 
meg, hogy 1956-tal kapcsolatban az akkori demokratikus ellenzékben többféle álláspont élt egy-
más mellett: voltak, akik az '56-os célokhoz való visszatérést alapvetőnek tekintették, de voltak 
olyanok is, akiknek ellenzékisége inkább 1968 politikai hagyományához kapcsolódott. Neki 
személy szerint 1982-ben az volt a véleménye, hogy 1956 újrafelfedezését a lengyelországi ese-
mények tették lehetővé. Ebben az időszakban kezdték 1956-ot a demokratikus ellenzék körében 
nemcsak nemzeti, hanem társadalmi forradalomnak is tekinteni. Az 1987-ben „Társadalmi szer-
ződés" címen közzétett ellenzéki program azt hangsúlyozza, hogy nem halogatható tovább a 
szembenézés az 1956-os hagyománnyal. Az adott pillanatban azonban az '56-ra való hivatkozás-
ból a hatalom és a társadalom közötti kompromisszum gondolata is előkerült. A szónok összefog-
lalóan még egyszer megemlíti, hogy 1956 a politikai ellenzékiség különböző csoportjainak számára 
nem mindig jelentette ugyanazt, és végeredményben az, ami 1989 után „bejött", sem az '56-os esz-
mék teljes megvalósulását nem hozta, de úgysem tekinthető, mint az 1956 novembere utáni komp-
romisszumos gondolkodás valamiféle alkalmazása. 

Marcus Meckel aláhúzza, hogy bár történész is, ezúttal mint politikus kíván hozzászólni. A vita 
tárgyát képező első kérdést illetően nem hiszi, hogy Gorbacsov fellépése összefüggésbe hozható 
1956-tal; Gorbacsov azért tette azt, amit tett, mert a Szovjetunió helyzete meggyőzte őt a változ-
tatás szükségességéről. Csak a továbbiakban mutatkozott meg, hogy a fennálló rendszert kis 
változtatásokkal megreformálni nem lehet. 

Ami a második kérdést illeti, Meckel nem hiszi, hogy az 1956-os előzmények részét képezték a 
német ellenzékiek motivációjának. A keletnémet köztudatban az 1953 és 1956 közötti korszak 
úgy maradt meg, mint egy nagy csalódás emléke: a Nyugatra nem lehet számítani, a Nyugat nem 
segít. Ebből vezethető le, hogy a német ellenzékiek elsősorban a fennálló rendszerrel való tűrhe-
tőbb együttélés módozatait keresték. Ha másfelől az 1989-es német események cselekvő aktoraira 
gondolunk, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek már egy jóval fiatalabb nemzedékből kerültek 
ki, mint a hetvenes-nyolcvanas évek ellenzéki mozgalmainak aktivistái. Ez a fiatalabb nemzedék 
elődeitől eltérően, a rendszer teljes megváltoztatására gondolt. 

Személyes emlékként Meckel megemlíti, hogy amikor 1989 elején egy-két barátjával együtt 
hozzálátott a szociáldemokrata párt megszervezéséhez Kelet-Németországban, környezetében ez 
megütközést keltett, mert a nagy többség még akkor sem készült arra, hogy a fennálló rendszer 
helyébe majd egy többpárti demokrácia léphet. A nemzedéki törés tehát egyik feltétele volt an-
nak, ami Németországban 1989 nyarán és késő őszén bekövetkezett. Fontos közvetítő láncszem 
volt a Szolidaritás mozgalom Lengyelországban. De az igazság az, hogy Nyugaton sem igen 
hittek abban, hogy a keletnémet társadalomból elindulhat valami: mindenki „fölülről", azaz a 
kommunista rendszer oldaláról várta a változást. Az ugrópont valószínűleg a Brezsnyev-doktrína 
feladása volt. 

Marcus Meckel fölszólalásának utolsó pontja a szocialista diktatúra társadalmi öröksége. 
Nyugtalanítónak tartja, hogy a társadalom milyen kevéssé tudta feldolgozni a múltat, és még 
mindig nem vetett számot azokkal a struktúrákkal, amelyek a kormmunista diktatúrát jellemezték. 

[A felkért fölszólalók után az elnök a közönségnek adja meg a szót.] 

Baranyai Tibor felszólalása azt fejtegeti, hogy a magyar szociáldemokraták hívek maradtak 1956 
örökségéhez. 
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Viktor Sejnisz azon a véleményen volt, hogy a magyar '56 nem volt közvetlen hatással a nyolcvanas 
évek végi szovjetunióbeli változásokra, Gorbacsovra, magára a fordulatra sem. A hatás inkább abban 
mutatkozott meg, hogy a fejlődés fo irányától eltért kelet-európai régió számára mutatott alternatívát 
a kiúttalanságból. Példa értékű volt egy másfajta gondolkodási modell kifejlődéséhez. Ilyen formá-
ban a reformnemzedék gondolkodását formálta, de nem volt közvetlen példa értékű a Szovjetunió és 
Gorbacsov számára. Nem is lehetett, mert óriási különbség volt a két társadalom között történelmileg 
is. Magyarországon megmaradt, még ha föld alá kényszerítve is, egy polgári alternatíva, a civil 
társadalom látensen létezett, Oroszországban azonban teljesen megsemmisült. Másak voltak a két 
ország lehetőségei '56-ban és '89-ben is. 

Hruscsov szerepét, személyiségét értékelte, és kimondta, hogy Hruscsov - lényegében sztáli-
nista káderként, bár kétségtelen, politikai gyakorlatában nem hasonlítható egy Vorosilovhoz, 
Kaganovicshoz - személyisége okán sem tehetett mást, mint a magyar forradalom elfojtását. 

Wittner Mária a túlélő szabadságharcosok nevében beszél, és Heller Ágnessel vitázva kijelenti, 
hogy nincsen szó a történelem meg nem értéséről vagy lebecsüléséről, ezzel szemben fájdalmas, 
hogy ma olyan emberek magyarázzák a demokráciát, akik negyven éven át a hatalom páholyából 
diktálták a szocializmust. 

Kőszeg Ferencnek válaszolva Wittner Mária ezt mondja: „Nekünk nem kellett 1968, hogy fel-
fedezzük 1956-ot." A szónok hibáztatja a magyar népet azért, hogy 1994-ben visszaválasztotta az 
előző rendszer embereit, és azt reméli, hogy egyszer mégis megvalósul 1956 öröksége: az igazi 
népuralom. 

Baráth Magdolna történész és MSZP-képviselő azzal kezdi felszólalását, hogy 1956-ban neki 
még a szülei is csak 13 évesek voltak. Katona Tamásnak csak annyit kíván válaszolni: „Igenis 
vagyunk a MSZP-ben, akik 1956-tal kapcsolatban nem november 4-ével, hanem október 23-ával 
azonosítjuk magunkat." 

Szendrei Szabolcs pszichiáter az 1956. novemberi deportálások mindmáig felderítetlen történetére 
hívja fel a figyelmet. 

A vita végén a kerekasztal-beszélgetésnek csupán két résztvevője tesz rövid záró megjegyzést. Charles 
Gati egyetért Katona Tamással abban, hogy a nagy átalakulást Magyarországon az 1990-es változás 
hozta. 

Heller Ágnes egyetért Wittner Máriával abban, hogy mindnyájan adósai vagyunk 1956 halot-
tainak. Katona Tamásnak pedig igazat ad abban, hogy a pártszuverenitás helyébe 1990-ben a nép-
szuverenitás lépett. Ezzel szemben 1956-ra vonatkozóan már soha nem fogjuk tudni eldönteni, 
hogy kedvező kimenetel mellett milyen állam jött volna létre. 

(Az összefoglalást készítette Kende Péter) 




