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ZÁRSZÓ 

Arra kértek, hogy húsz percben próbáljam meg összefoglalni a konferencia, a forradalom és az 
azóta eltelt 20 év tanulságait. 

Nem mondanám, hogy nehéznek találom a rám bízottakat. Ez inkább lehetetlen feladat. így 
aztán könnyebb is a dolgom. Néhány gondolatomat tudom csak megosztani Önökkel a személyi 
és politikai felelősségről, valamint a sajtó felelősségéről. Mert személy szerint számomra ez a 
konferencia alapvetően két dologról szólt: a történelemről és az emlékezetről, és a kettő közötti 
kapcsolatról. A kérdés az: mit tudhatunk? Mikor mit tudhatunk meg? Valaha is megtudhatunk-e 
mindent? 

Bizonyos értelemben ez az összejövetel igazán különleges alkalomnak számít. A magyar forra-
dalom történelmét harminc éven át elhallgatták és meghamisították. A feketét fehérnek mutatták. 
Sokan közülünk megfeledkeztek egy ideig arról, hogy Kádár János több mint harminc évig úgy 
élt, mint Macbeth: attól tartott, hogy Banquo szelleme visszatér kísérteni. És így is lett. És csak 
ennek megtörténte után lehetett hozzálátni a magyar forradalom valósághű történetének megírá-
sához Magyarországon. Ugyanakkor a hely szelleméhez hűen ez itt egy egészen szokványos 
történészkonferencia. Végül is a századelő óta az a történetírás alapelve, hogy az idő múlásával 
egyre többet tudhatunk meg a múltról. Egyre nagyobb távolságból nézhetünk vissza az esemé-
nyekre, megismerjük a történtek következményeit is, bővül a rendelkezésünkre álló források, 
levéltári anyagok, iratok köre is. 

Kevésbé rendhagyó körülmények közepette is nagyon érdekes negyven év távlatából visszate-
kinteni a múltra. 40 év elteltével egyfelől már megnyíltak a levéltárak kapui és a fiatal történé-
szek pedig hozzáláthattak az ott rejlő anyagok vizsgálatához, másfelől még élhetnek az esemé-
nyek résztvevői is. Ha például konferenciát szerveznének a szuezi válságról - ahogyan mi tettük 
a közelmúltban Oxfordban - , ugyanúgy szembe lehetne állítani a fiatal kutatók levéltári kutatásai 
alapján levonható következtetéseit az események résztvevőinek emlékezetével. A különbség csak 
az, és éppen ezért különleges ez a konferencia, hogy az általunk tárgyalt esetben a túlélők nem a 
londoni Garrick Club ebédjeit élték túl, hanem egy forradalmat és esetenként sokévnyi börtön-
büntetést. 

Nem kételkedem abban, hogy igazán értékes ismeretekre tehettünk szert a levéltári kutatások-
nak köszönhetően. Azt hiszem elég jól tájékozott vagyok a megjelent szakirodalomban. A téma 
bibliográfiájának fele ebben a teremben is képviselteti magát: Fejtő, Molnár, Heller, Gáti, Deák, 
Mérai, Király, Davisha, Kramer stb. Nem szeretnék senkiről sem megfeledkezni a résztvevők 
közül. Mégis amit ezen a konferencián megtudhattunk több mint amit a szaktudományos folyóira-
tok nyújtanak. Továbbá Kende Péter szavaival élve: megismertük a Világ és Magyarország kap-
csolatát, és nem fordítva Magyarország és a Világ kapcsolatát. Beszéltünk a Szovjetunió külpoli-
tikájáról és a sok ki nem használt lehetőségről, Kína külpolitikájáról, Jugoszlávia és az Amerikai 
Egyesült Államok magatartásáról, a SZER-ről és a szuezi válság kihatásáról, és talán egy kicsit 
kevesebbet Nagy-Britanniáról és Franciaországról. Valamint engem mint angolt nagyon felkavart 
és megszégyenített az a felfedezés, hogy az SZKP Elnökségének október 31-i üléséről készült 
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Malin-feljegyzések szerint Hruscsov azzal igazolta a Magyarország elleni támadást, hogy ellen-
kező esetben az amerikai, brit és francia imperialisták győzedelmeskedtek volna és idézem: 
„Egyiptomon felül odaadnánk nekik Magyarországot is". 

Én most nyilvánvalóan nem összegezni kívánom a konferencia eredményeit. De tegyük fel a 
kérdést: mi közös az elhangzott következtetésekben? Szerintem az egyének, az esélyek, az egybe-
esések, a zűrzavar szerepére és a történelem nyitottságának jelentőségére emlékeztetnek minket. 
Számomra az az általános következtetés, a levéltári kutatások eredményének közös vonása, hogy 
az akkori politikusok, még a szovjet politika döntéshozói is, számos lehetőség közül választhat-
tak. Miért meglepő ez, kérdezhetik joggal. Mindenki tudja ezt, aki a nagy események közelében 
volt. Nos, ezt azért fontos leszögezni, mert több mint harminc éven keresztül a legtöbb elemző 
kitartott a mellett a vélemény mellett, hogy a Szovjetuniónak mindenképpen meg kellett szállnia 
Magyarországot. 

Emlékszem egy konferenciára, amit a washingtoni Woodrow Wilson Központban rendeztek. 
Ott egy magyar történész kemény szavakkal bírálta a két háború közötti magyar történelmet. 
Ekkor egy népiesebb beállítottságú magyar történész felállt és kijelentette: „Úgy gondolom, 
optimistábban kellene a múltat megítélnünk." Természetesen abszurd ilyet mondani. De azt hi-
szem, hogy ha visszatekintünk a múltba, látjuk azt, hogy hány út állt nyitva, amiről a résztvevők 
és a történészek egyaránt megfeledkeztek. A jelen meghatározottsága nem pusztán a történészek 
látásmódját befolyásolja, hanem magát az emlékezetet is, függetlenül attól, hogy győztesek vagy 
legyőzöttek-e az emlékezők. Az 1956-os Intézet kutatásainak kiindulópontja éppen az oral 
history volt. A túlélők emlékeit próbálták meg összegyűjteni. Azonban az emlékeknek is megvan 
a saját történelmük. Nemcsak arról van szó, Shakespeare híressé vált szavaival szólva: „A vén 
felejt - ha mindent elfelejt is, Emlékszik bőven, mit tett e napon."1 (V. Henrik, 4. felvonás, 3. 
szín.) Azaz, a felejtéssel és emlékezéssel csak gazdagodunk, érték adódik a múltról őrzött ismere-
teinkhez. Nemcsak arról van szó, hogy Nietzsche szintén híres szavaival éljek, ami szerint: 
„Megtettem" - sugallja az emlékezetem. „Nem tehettem azt" - mondja tántoríthatatlanul a büsz-
keségem. Végül az emlékezet enged. 

Ez több ennél. Azt jelenti, hogy az emlékezet maga is a helyzet függvénye. Változik és ismét 
változik, aszerint, hogy a visszaemlékező, a túlélő milyen politikai körülmények között emléke-
zik vissza múltjára. így az '56-os események résztvevője másként idézi fel az akkori eseményeket 
egy nap múltán, három hónap elteltével vagy tíz, húsz avagy akár harminc év múltán. Ahhoz, 
hogy megértsük az egész jelenséget, meg kell ismernünk az emlékezet történelmét, az 1956-ról 
élő oly különböző emlékek történelmét is. Tegnap este nagy hatást tett rám, ahogy - ha szabad 
így fogalmaznom - a túlélők, akik tisztában vannak az emlékezet változásával, a részletekre, 
a pontos történelemre, az iratokra koncentráltak. Természetesen a jelenbeli meghatározottság a 
történészekre is igaz. 1989 után könnyű abba a kísértésbe esni, hogy azt mondjuk: „íme, itt 
a történet vége". Éppen most kaptam meg a New York Review Bookstól egy kollégánk, Tőkés 
Rudolf meglepő című könyvét.2 Belelapoztam. Az első mondat így szól: „Magyarország totalitá-
rius egyeduralomtól a parlamentáris demokráciáig vezető útja 1956. október 23-án kezdődött." 
Nagy a kísértés, hogy elfogadjuk ezt az állítást. De valóban igaz-e? Komolyan állíthatjuk-e, hogy 
itt olyan útról van szó, aminek meg volt a célja és egy irányba vezetett? 

A szerző, de mások sem írhatták volna le ezeket a szavakat 1966-ban, 1976-ban vagy akár 
1986-ban. Az ellenkezőjét sem szeretném viszont állítani és megismételni azt, amit a jól ismert 
történész és tömeggyilkos Mao elnök mondott akkor, amikor az 1789-es francia forradalomról 
kérdezték: „Azt hiszem, még túl korai lenne véleményt mondani." 

Jóllehet csak hét évvel vagyunk 1989 után, a történelem és az emlékezet ismét fordult egyet. 
Meg kell vallanom, hogy szerintem a helyzet iróniája, hogy miközben most egy szabad és de-
mokratikus Magyarországon ünnepeljük a forradalom évfordulóját, ugyanezt a Magyarországot 
most egy kommunista többségű kormány vezeti és olyan miniszterelnöke van, aki negyven évvel 

1 Vas István fordítása. 
2 Hungary 's negotiated revolution: Economic reform, social change and political succession, 1957-

1990 (Magyarország kialkudott forradalma. Gazdasági reform, társadalmi változás és politikai örökség, 
1957-1990). Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 544 p. 



311 

ezelőtt a barikád másik oldalán állt. Nem politizálni szeretnék. Csak egy ironikus megjegyzést 
engedtem meg magamnak, mivel Közép-Európa történelmét nem lehet irónia, s elsősorban keserű 
irónia nélkül szemlélni. 

Visszatérve a következtetéseinkre, azt hiszem, hogy az elhangzott viták ismételten csak azt bi-
zonyítják, hogy nem lehet a következményekről a lehetőségek számbavétele nélkül beszélni. Nem 
lehet fel nem tenni azokat a „ha"-val kezdődő kérdéseket - s itt most nem a jól ismert hipotetikus 
felvetésekről beszélek - , hanem a politikusok által ténylegesen megvizsgált lehetőségeket értem 
ezen. Most már tudjuk, hogy sok-sok ilyen lehetőség mutatkozott. Mi történt volna, ha a SZER 
másként viselkedik, ha nem lett volna Szuez, ha a Szovjetunió kitart október 28-i, 29-i vagy 30-i 
álláspontja mellett? Mi lett volna, ha Magyarországon az események radikális reformokhoz ve-
zetnek, ahelyett, hogy forradalomba torkollottak volna? Mi lett volna akkor? Mi történt volna 
akkor? - tette fel a kérdést egyik orosz kollégánk, Vitalij Afianyi. Megragadta a figyelmemet, 
amit Jan Nowak futólag megjegyzett: „Miért sikerült Gomulkának az, amibe Nagy belebukott?" 
A kérdés az, hogy valóban sikerült-e Gomulkának elérnie valamit. Nézzük csak, mi történt vele, 
mi lett a beléje és a lengyel reformokba vetett reményekkel. Talán Gomulkát is újratemették 
ünnepélyes körülmények között? Járt-e ott vagy máshol valami pozitív eredménnyel a tervgazda-
ság és a piacgazdaság párosítása, aminek annyi sok kiváló magyar közgazdász szentelte energiá-
ját? Természetesen nem tudhatjuk, hogy mi történt volna, ha..., de vannak bizonyos jelei. George 
Orwell azt mondta: „Minden forradalom bukás, de nem mindegyik ugyanaz a bukás." Természe-
tesen ezzel azt akarta mondani, hogy a forradalom rövid távon bukás. A magyar forradalom 
kapcsán is az a kérdés, mennyiben jelentett bukást. 

A forradalom sorsa azonnal és világosan nagy hatást gyakorolt az európai baloldalra és a világ 
közvéleményére. Lerombolta a szovjet kommunizmusba vetett illúziókat, és ahogy Federigo 
Argentieri utalt rá, az olasz baloldal is jelentős válságba sodródott. Egy kicsivel hosszabb távon 
nagy szerepet játszott a kommunista tábor egységének felbomlásában. Erről beszélt előadásában 
Csen Csien. És talán nem légből kapott állítás az sem, hogy hasonlóság fedezhető fel az 1956-os 
és 1989-es szovjet külpolitika között is, a ma délután Gorbacsovval kapcsolatban elhangzott 
megállapítások ellenére sem. Biztos vagyok abban, hogy a magyar sokk belevésődött a szovjet 
döntéshozók emlékezetébe. Miközben a szovjet vezetők 1956-ban bizonytalanok voltak abban, 
hogy mit tegyenek, és ezért aztán erőszakhoz folyamodtak, 1989-ben, amikor ismét nem tudták, 
hogy mi lenne a helyes lépés, azt már pontosan tudták, hogy mit nem szabad tenniük. A fegyve-
res megoldás volt az egyetlen dolog, amiről biztosan tudták, hogy el kell kerülniük. Azt hiszem, 
ez szintén 1956 örökségének része. 

Abban is szinte biztos vagyok, hogy 1956 a közép-európai ellenzék tudati formálódásában is 
központi szerepet játszott. Ez a folyamat az 1953-as kelet-berlini felkeléssel kezdődött és az 
1968-as csehszlovákiai, majd az 1980-8l-es évek lengyelországi eseményeivel folytatódott és 
1989-ben és 1990-ben érte el tetőpontját. A „kialkudott forradalom" új módja volt a forradalom-
csinálásnak, és bízvást állíthatom, hogy eredményesebb fajtája is, mert a múlt tanulságaira és 
hibáira épült. 

Távolról sem áltatom azzal magamat, hogy fel tudnám most sorolni, mik voltak ennek a fo-
lyamatnak az előnyei Magyarországra nézve. Habár futólag szeretném megemlíteni, hogy amikor 
először látogattam Magyarországra a hetvenes évek végén, és aztán másodszor a nyolcvanas 
években, azt találtam - nem lehetett nem észrevenni - , hogy Magyarországot akkor is erősen kéz-
ben tartották, nem kormányozták liberálisabb eszközökkel, mint a többi kelet-európai országot, 
hanem sokkal körültekintőbb, közvetettebb, kifinomultabb, bársonyosan puha diktatúra útján. 
Persze megvoltak ennek az előnyei és a hátrányai is. Felemás és semmi esetre sem tisztán pozitív 
eredménynek számított, de mindazonáltal ez is a forradalom öröksége volt. Nagy Imre és társai 
1989. június 16-i ünnepélyes újratemetése, kétségtelenül legalábbis szimbolikus értékű forduló-
pontnak tekinthető, nemcsak a magyarországi folyamatokban, hanem egész Közép-Európa válto-
zásainak és Európa jövőjének szempontjából. Felejthetetlen élményben lehetett része annak, aki 
részt vett ezen a megemlékezésen. Számomra a hatodik koporsó látványa volt a legmegrázóbb, az 
ismeretlen szabadságharcos koporsójáé. 

Ezzel most szeretném a mondanivalómat egy másik irányba terelni. Ez ideig arról beszéltem, 
hogy mik voltak a forradalom eredményei és mik a történettudomány legújabb következtetései. 
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De érzésem szerint nem zárhatjuk le ezt a konferenciát anélkül, hogy ne szólnánk, ha röviden is 
arról, ami örökre elveszett. Nemcsak az emberi életekben mérhető veszteségre gondolok, hanem a 
történészek számára elveszett tudásra is. Leopold von Ranke óta a történész hivatása furcsa egy 
feladat. Az a feltételezés, hogy az idő előrehaladtával egyre többet tudhatunk meg a múltról 
egészen addig a pillanatig, amikor az összes levéltár megnyílik előttünk, még a belügyi levéltárak 
is, és megtudhatjuk, hogy mi is történt valójában: „Wie es eigentlich gewesen ist". Különös elvá-
rás ez a történészekkel szemben. 

Ranke előtt két évezreden keresztül a történészek sohasem osztották ezt a véleményt, és a józan 
ész sem ért egyet ezzel a feltételezéssel. A józan ész ugyanis azt sugallja, hogy idővel egyre 
kevesebbet tudunk a múltban történtekről. Mi, akik nem voltunk ott, nem tudjuk. Az események 
résztvevői tudják, de talán már a felét is elfelejtették. Vagy még inkább, a maguk módján emlé-
keznek vissza az eseményekre. Ez a megfigyelés, az tehát, hogy a történelem elvész a múlt ködé-
ben, eltűnik és örökre elvész, természetesen hangsúlyozottan igaz a válságidőszakok történetére 
és a radikális változások korszakára. Élénken emlékszem még arra az időre, amikor én voltam az 
egyetlen külföldi vendége a prágai Polgári Fórum 1989. novemberi belső értekezleteinek a Later-
na Magica Színházban. Én voltam az egyetlen, notesszel a kezemben, aki lejegyezte az elhangzot-
takat. A Polgári Fórumnak nem volt kabinettitkára. Senki sem rögzítette, mi történik, és én azt 
gondoltam magamban: ez itt egy forradalom, itt történelmet csinálnak. Ha nem lennék itt a jegy-
zetfüzetemmel, eltűnne, ahogy a fürdővíz is lefolyik a csatornában. Egy pillanat alatt elillan. De 
mennyivel inkább igaz ez azoknak a forradalmaknak a történetére, amelyek kevésbé bársonyos 
módon zajlanak. A háborúknak és forradalmaknak megvannak a klasszikus pillanatai, a többi 
rejtély. Hogy és miért került sor a Bastille megostromlására? Még mindig nem tudjuk pontosan. 
Mi történt a borogyinói csatatéren? Ezt sem tudhatjuk. A magyar forradalom az utolsó az európai 
történelem klasszikus pillanatainak sorában, ahol is a népi, spontán erőszak játszotta a főszerepet, 
amit a történészek nagyon nehezen tudnak megragadni. 

Ez az a veszteség, amit nem lehet jóvátenni. Elolvashatjuk a korabeli jelentéseket. Hallgathat-
juk a résztvevők megindító visszaemlékezéseit, mint például Wittner Máriáét ma délután és hall-
gathatjuk az 1956-os Intézet gyűjteményében levő interjúkat. Megkereshetjük a korabeli sajtó-
tudósításokat, nézegethetjük a fekete-fehér képeket, melyek annyira emlékeztetnek engem az 
1944-es Varsói Felkelésre. Láthatjuk - Yeats szavaival - „egy gyönyörű szépség születését". De 
mit tudhatunk meg igazán a történtekről? Mit tudhatunk meg a felkelőkkel történtekről, azokról a 
fiatal férfiakról és nőkről, akikről Kosáry professzor úr szólt a konferencia megnyitójában: a 
munkásokról, diákokról, az utcán harcoló gyerekekről? A forradalmárokról. Ők azok és nem má-
sok, akik a forradalmat csinálták, akik felhívták a világ figyelmét magukra. Miért mentek ki az 
utcákra? Mit akartak? Milyen volt ott lenni? Mit gondoltak a haláluk előtti pillanatban? Nem tud-
juk, talán soha nem is tudjuk meg. Ez a történet örökre elveszett. A történelemben talán mindig 
ott van ez a hatodik koporsó, és talán ez a legfontosabb. 

* 

Ezek az én legszemélyesebb gondolataim és benyomásaim, amikkel erről a konferenciáról távo-
zom. 

Még köszönetet kell mondanom Litván Györgynek és Tom Blantonnak, szeretnék köszönetet 
mondani nekik az Önök nevében is. Meg kell mondanom, hölgyeim és uraim, hogy nincs olyan 
konferencia, ahol semmit ne lehetne tanulni. Charles Dickens mondta egyszer: „Soha nem talál-
koztam unalmas emberrel." Ezzel azt akarta mondani, hogy még a legunalmasabbak életében is 
van valami érdekes, valami, ami felkeltheti egy író figyelmét. Azt hiszem, ez igaz minden konfe-
renciára. Igazán őszintén megvallva, ennek az ellenkezője igaz erre a konferenciára. Kevés olyan 
konferencián jártam, ahol ilyen sokat tanulhattam volna. Különleges, fárasztó, elbűvölő, drámai 
és érdekes konferencia volt. Köszönöm az Önök nevében is. 




