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Egy modellváltási kísérlet nyomában
Riba András László struktúra és személy szerepéről, a rendszervál-
tás kulcspillanatairól és a Nagy Imre-újratemetés szimbolikájáról

„Van egy sokak által korosztályi problémaként megfogalmazott felszín: 
mennyire lehet tisztában az ember egy olyan rendszer működésével, amelynek 
nemhogy működtetője, de megélője sem volt. Egy összetett, rendkívül bonyo-
lult rendszer működésének feltérképezése és megértése önmagában is komoly 
feladatot jelent” – fogalmazott a vele folytatott beszélgetésben Riba András 
László történész, a RETÖRKI Archívum osztályvezetője. Az interjúban a késő 
pártállami időszak kutatásának buktatóiról, az utolsó évek strukturális változá-
sairól, valamint a párt legfontosabb vezetőinek és háttérembereinek szerepéről 
is szót ejtettünk.

Hogyan találja meg az ember a rend-
szerváltást, illetve a késő pártállami 
időszakot mint  kutatási témát?

Úgy gondolom, érdemes olyan korszakkal 
vagy területtel foglalkozni, amelynek 
kutatása komoly eredményeket rejt 
magában� A rendszerváltás, a pártál-
lami múlt kimondottan megfelel ennek az 
elvárásnak, holott már a rendszerváltást 
követően nem sokkal egyedülálló lehető-
ségek nyíltak meg a források kutatható-
sága szempontjából� Ha csak az MSZMP 
központi szervei által keletkeztetett doku-
mentumokra gondolunk, az már eleve 
nagyon terjedelmes forrásbázis� Bizton 
számíthatunk arra, hogy még sokáig 
komoly eredmények hozhatók felszínre� 

A késő pártállami időszak, illetve az 
MSZMP közvetlenül a rendszerváltás 
idején folytatott politikájának megérté-
séhez, szellemi előzményeinek megta-
lálásához meddig kell visszamennünk 
az időben?

Mindenképpen több történeti rétegben 
kell gondolkodni: 1945, 1948–49, 1956, 
illetve 1968 nélkül nem érthetjük meg 
a rendszerváltás szereplőinek szel-
lemi motivációit� A ’80-as évek második 

felében kibontakozó ellenzéki politikai 
mozgalmak értelmisége különböző olva-
satokat, értékeléseket, megközelítéseket 
hozott a közbeszédbe, a köztudatba és a 
tudományos igényű feldolgozásokba is�  
Az egyébként tekintélyes szakirodalomra 
azonban nem célszerű kánonként tekin-
teni� A munkák kiindulási pontjai és viszo-
nyulásai érzékelhetők, bizonyos megköze-
lítési módok a tudományos objektivitás 
kritériumainak igyekeznek ugyan megfe-
lelni, ettől függetlenül azonban a szakiro-
dalom narratíváihoz érdemes a forrásokat 
is hozzáolvasnunk� Ezzel a módszerrel 
lehetséges a különböző paradigmák 
meghaladása� Az az igazán érdekes, ami 
ezen túl kezdődik� 

Mondanál konkrét példát a szövegek 
„újraolvasása” során tett új 
felfedezésekre?

Inkább a buktatókról szeretnék beszélni� 
Van egy sokak által korosztályi problé-
maként megfogalmazott felszín: mennyire 
lehet tisztában az ember egy olyan rend-
szer működésével, amelynek nemhogy 
működtetője, de megélője sem volt� Egy 
összetett, rendkívül bonyolult rendszer 
működésének feltérképezése és megértése 
önmagában is komoly feladatot jelent� 
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Tisztába kell tenni, hogy mindez hogyan 
épült fel� Nehezítik a történész dolgát az 
évtizedek során felhalmozódott, emlékeken 
alapuló érzelmi-indulati elemek� Nem 
arról volt szó, hogy „az ellenzék ledön-
tötte a rendszert”� Figyelembe kell venni a 
rendszeren belül zajló mozgásokat, az új 
jogszabályi – és ezáltal a politikai – keretek 
kialakulását, amelyeket azonban máris 
tágítani kezdtek a kibontakozó ellenzéki 
mozgalmak� Természetesen ebben az értel-
mezésben megvan a szerepe Monornak 
és az első lakiteleki találkozónak is� 
Utóbbit a legújabb kutatások eredménye-
ként talán sikerült is a valódi jelentősé-
géhez közelebb mozdítani a politikatör-
ténetben� Az arányok ilyen kérdésekben 
alapvető fontossággal bírnak, s a külön-
böző műhelyek eredményeit majd szinte-
tizálni kell� Egy másik, inkább módszer-
tani példa a kutatásokkal kapcsolatban: 
nem sokkal a rendszerváltás után adták 
ki – a 1989-es évre fókuszálva – forráski-
adványként az MSZMP KB üléseinek jegy-
zőkönyveit�1 Ezek olvasásakor tisztában 
kell lennünk azzal, hogy minden döntés 
komoly előkészületi folyamat eredménye – 
így ezen szövegekhez a Politikai Bizottság 
és más testületek anyagát is hozzá kell 
olvasnunk� 1987-től az addig politikai 
1 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 

Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, I–II.	 Szerk.	
Soós	László,	Lakos	János,	Némethné	Vágyi	Karolna,	
S.	Kosztricz	Anna,	T.	Varga	György.	Budapest,	MOL,	
1993.

kérdésekben nem releváns 
Minisztertanács anyagait is 
be kell vonnunk az elemzési 
keretbe� Úgy gondolom tehát, 
a pártállami rendszer utolsó 
néhány évének történetét 
speciális módszertannal 
szükséges kutatni� 

A Minisztertanács felér-
tékelődését említetted. 
A szerv bemutatásakor 
mennyire fontos a struk-
túra és a pozíciót betöltő 
személy szerepe?

Természetesen a kérdések 
vizsgálata során nem függet-
lenedhetünk egy adott tiszt-

séget betöltő egyén személyiségétől� Nem 
véletlenek összjátékáról van szó a funk-
ciók betöltése esetében� Elég, ha csak a 
nomenklaturális előjogokra, a káder-
hatásköri listákra gondolunk, amelyek 
még Németh Miklós kormányfővé való 
kinevezésekor is érvényben voltak� Egy 
példát említek a funkciók és szereplők 
körforgására és jelentőségére� A „szocia-
lista jogállamiság” kontúrjainak kirajzo-
lódásával nemcsak a Minisztertanács, de 
az Országgyűlés is az addigiaknál fonto-
sabb szerepet volt hivatott betölteni� A 
három pólus – a Párt vezető testületei, 
a Minisztertanács és az Országgyűlés – 
főbb szereplőinek mozgásait figyelemmel 
kísérve érdekes jelenségekre figyelhetünk 
fel� A kormánynak a párt vezető testü-
leteiről való lekapcsolása, önállósodása 
egyre inkább az Országgyűlés irányába 
terelte a felelősség kérdését� Egyfajta 
modellváltási kísérletet láthatunk tehát, 
amelynek vizsgálatával érzékelni tudjuk, 
hogy hol és mikor kap gellert a struktu-
rális változtatás� 

Ha már a személyiségekről beszélünk: 
az utolsó évek vezető politikusainak 
mindegyikéről van egy meggyökerese-
dett kép a közgondolkodásban. Grósz 
Károly egyfajta régi vágású, „ortodox” 
kommunista, Nyers Rezső pragma-
tikus gazdasági szakember, Pozsgay 
Imre a népiekkel jó kapcsolatot ápoló 
reformkommunista, Németh Miklós 
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technokrata, nyugatos reformer. Ezek 
a képek mennyire fedik a valóságot, és 
mennyire árnyalhatók? És ez esetben 
is: mekkora a személyiség ereje, és 
mennyire az „eladandó történethez” 
kerestek megfelelő arcot?

A felsorolt kommunista vezetők így megfo-
galmazott profilja alapvetően helytálló� 
Egy jól működő rendszerben a különböző 
szereplők sajátos karakterüknek megfe-
lelő szerepet töltenek be� Vegyük például a 
Lakitelekről kiinduló politikai csoporttal/
erőtérrel a pártállam irányából létrejövő, 
kialakuló kapcsolatot: a szereplők múltját, 
hivatásrendjét, irányultságát tekintve 
az esetleges „együttműködésre” Pozsgay 
Imrének volt lehetősége, sokkal inkább, 
mint az Új Márciusi Front-os Nyers 
Rezsőnek� Azt sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy az említett politikusok egy zárt 
rendszerben, a pártberkeken belül szoci-
alizálódtak� Világosan kell látnunk, hogy 
ezek a politikusok a párton, munkásmoz-
galmon belüli erőtérben csináltak karriert, 
és lépkedtek felfelé� Azt kell megvizsgálni 
– és valamennyire meg is lehet –, hogy 
a magatartásuk mennyire tekinthető 
őszintének� Úgy gondolom, hogy valódi 
párbeszéd, illetve bizonyos kérdésekben 
való együttműködés az ellenzéki 
erőterekkel, értelmiséggel, politikusokkal 
teljesen őszintétlen hozzáállással nem 
valósulhatott volna meg� Míg a ’80-as évek 
közepéig egy alapvetően zárt rendszerről 
beszélhetünk (a szocialista törvényesség 
és a szocialista demokrácia korszakáról, 
amelyek egyébként nem szinonimái a 
szocialista jogállamnak és a demokratikus 
szocializmusnak), addig a rendszerváltást 
közvetlenül megelőző néhány évben egy 
– a kényszerek, illetve a különböző elha-
tározások okán – alakuló, nyíltabbá váló, 
felpuhuló, ugyanakkor továbbra is poli-
tikai diktatúrának tekintendő rendszer 
működését szemlélhetjük� Ebben a késői 
időszakban a rendszer vezetői természe-
tesen másfajta sémákban gondolkodtak� 

A Grósz Károlyról alkotott kép – a 
nyugati sajtó fontos tényezői hata-
lomra kerülésekor a „jövő embereként”, 

reformerként ünnepelték2 – mikor és 
milyen tényezők hatására változott 
meg gyökeresen?

Grósz Károlyról alapvetően negatív kép 
rögzült a köztudatban – ugyanakkor 
a hozzá illesztett ortodox jelző rela-
tívnak tekinthető� Én őt alapvetően a 
reformer kommunisták közé sorolnám� 
Személyének komoly rendeltetése volt 
azáltal, hogy ő volt az alternatíva, akinek 
színre léptetésével Kádárt el lehetett 
mozdítani� Grósz negatív megítélését a 
főtitkári tisztség betöltése eredményezte: 
egy politikai diktatúra első embere 
nem igazán tud versenyezni, népszerű 
maradni, amikor ellenzéki szervezetek is 
megjelenhetnek és politizálhatnak� Négy 
évtizedes hátrányba került� Grósz említé-
sekor mindig előkerül a Sportcsarnokban 
elhangzott beszéde, amelynek pontos 
tartalmát azonban általában azok sem 
ismerik, akik idézik� Hasonló folyamat 
játszódott le ez ügyben, mint – más 
előjellel – a Pozsgay-interjúval, amely 
szintén egyfajta szájhagyomány útján 
rögzült a köztudatban� Szekér Nórával 
folytatott kutatásunk3 során számomra 
ennek komplex vizsgálata volt az egyik 
legérdekesebb részlet: nem a kérdések 
rögzülnek, hanem a válaszok� Ugyanígy 
kellene megvizsgálni a Sportcsarnokban 
elhangzottakat is – hogy a „fehérterrorral” 
való fenyegetőzésen túl mi hangzott el, 
illetve arra milyen szituációban került sor 
egyáltalán� A főtitkár mozgását ugyanis 
komolyan befolyásolhatta, hogy a Pártban, 
a Munkásőrség vezetői között nála jóval 
konzervatívabb csoportok is léteztek, 
akik nyíltan a visszarendeződés pártján 
álltak� A helyzet uralásához a főtitkárnak 
ezeknek a csoportoknak a nyelvén kellett 
beszélnie� A „felkeményíthető” csoportok 
megnyugtatásában például nem Pozsgay 
Imre, hanem Grósz Károly volt kompetens�  
Véleményem szerint tudta, mit akarnak 
hallani, és hogy hogyan tudja – abban 
2	 Lásd	például:	Kávássy	János	Előd:	Mások szemével. 

A Magyar Demokrata Fórum az angolszász sajtó 
1987–1990-es híradásaiban.	 Lakitelek,	 Antológia,	
RETÖRKI	Könyvek,	2017.

3	 Szekér	Nóra–Riba	András	László:	A Nagy Imre-kód. 
Nagy Imre újratemetésének politikai dimenziói.	
Lakitelek,	Antológia,	RETÖRKI	Könyvek,	2014.
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a körben – stabilizálni a helyzetet� Ezek 
megállapításához persze – az ő esetében 
is – érdemes az életutat, a szocializációs 
tényezőket megvizsgálni� Grósz mélyről a 
csúcsra jutó, évtizedekig a propagandavo-
nalon – többek között a Magyar Rádió és a 
Televízió párttitkáraként vagy az agitprop 
osztályon – dolgozó, meglehetősen jó kvali-
tásokkal rendelkező politikus volt, akinek 
ráadásul ’56-os szerepe is rendkívül 
érdekes� Grósz tulajdonképpen az ideo-
lógiai megalapozottságú politikai retorika 
specialistája, gyakorló szakembere volt� 
Fontos hangsúlyozni Grósz kormányfői 
szerepét is: erre az időszakra datálhatók 
ugyanis azok a később intézkedéssé váló 
mozdulatok, amelyek már nem a Párt, 
hanem a kormány felől indulnak ki� Ez 
a folyamat Grósz ideje alatt indult be, 
és Németh Miklós dinamizálta� Németh 
Miklós több szempontból jó választásnak 
bizonyult: egyrészt fiatal politikus volt, 
akinek karaktere nem piszkolódott be a 
korábbi évtizedekben, másrészt szakma-
ilag is abszolút alkalmas� Képes volt megfe-
lelni a korábban nem tapasztalt, példa 
nélküli feladatmennyiség által jelentkező 
kihívásnak� Grószra visszatérve: ’88 
őszén komoly változásokat hajtott végre 
a Pártban is� Ennek a lényegét abban 
jelölném meg, hogy a politikai diktatúra 
központi elemét jelentő korábbi alapvetés – 
miszerint a Párt központi vezető testületein 
keresztül irányítja a politikai élet külön-
böző területeit – megváltozott, a közvetlen 
pártirányítás megszűnt� Ez azonban 
sokkal inkább technikai változást jelen-
tett: a pártvezetés nem dobta el a gyeplőt, 
hanem átszerkesztette a korábbi beren-
dezkedést� Érdemes megemlíteni az 1989� 
áprilisi, Grósz és Németh közötti csörtét, 
amikor a miniszterelnök ellentmondott a 
főtitkárnak� A KB mellett működő egyik 
állandó bizottság, a Nemzetközi Jogi és 
Közigazgatáspolitikai Bizottság ülésén – 
egy nagyon ingatag gazdasági helyzetben, 
a Nemzetközi Valutaalappal való tárgya-
lások kellős közepén – Grósz arról beszélt: 
foglalkozni kell a gazdasági szükségál-
lapot kérdésével� Ez aztán egyes feldol-
gozásokba úgy vonult be, hogy „Grósz 
szükségállapotot akart bevezetni”� A nyil-
vánosság elé akkor került a kérdés, amikor 
a KISZ-kongresszusról szóló tv-híradós 

tudósítás számolt be arról – egy elcsípett 
beszélgetésrészletre hivatkozva –, hogy a 
PB-ülésén Grósz és Németh Miklós egy 
esetleges szükségállapot bevezetésének 
szükségességéről beszélt� Még furcsábbá 
teszi a körülményeket, hogy a kormányfő 
ezután betelefonált a televízióba, és cáfolta 
a híreszteléseket� 

A „tökéletesen zárt” rendszer pontosan 
mikor kezdett lazulni? Tudjuk-e – és 
van-e értelme – dátumokhoz, konkrét 
eseményekhez kötni?

A periodizáció, a határok meghúzása rend-
kívül fontos és releváns minden történe-
tileg vizsgálható kérdés esetében� Ezeket 
természetesen eseményekhez szoktuk 
kötni� Persze mindig vannak előzmények 
és következmények, így mindent érdemes 
folyamatában szemlélni� Az elmúlt évti-
zedek kutatásai kijelöltek súlypontokat� 
Nem állítom, hogy ezek a súlypontok rossz 
helyre vannak téve – de azt sem, hogy 
ne lehetne más, eddig kevésbé kiemelt 
eseményeket cölöpként leverni� E téren 
még folyamat közben vagyunk� A Nagy 
Imre-újratemetés, a köztársaság kikiál-
tása természetesen meghatározó esemény 
a rendszerváltás szempontjából, ahogy 
a monori és az első lakiteleki találkozó 
is fontos volt az ellenzék útkeresésében� 
Persze ki kell emelnünk Kádár János 
felfelé buktatását, a tényleges hatalomból 
való kikerülését, az 1988� májusi pártér-
tekezletet is� Egymás mellett haladó, 
egymásra is ható folyamatai voltak ezek a 
változásoknak – amelynek kapcsán még a 
pontos, mindenki által elfogadott fogalom 
sem született meg� Nem értek egyet azzal, 
hogy mindegy lenne, hogy rendszervál-
tást, rendszerváltozást vagy rendszer-
változtatást használunk� A fent emlí-
tett változások – a kormány szerepének 
hangsúlyosabbá válása és a Párttól való 
függetlenedése, az Országgyűlés megvál-
tozó funkciója – részei lehetnek adott 
esetben egyfajta rendszerkorrekciós kísér-
letnek, amelyet – a pártállamra vonat-
koztatva – a rendszerváltoztatás fogal-
mával tartok nagyjából egyenértékűnek� 
E lépések azonban dinamizálhattak más 
folyamatokat, amelyek rendszerválto-
zást eredményeztek: szocialista jogállami 
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keretek kialakítása, a parlamentarizmus 
valamiféle megjelenése, többpártrendszer� 
Mindehhez képest a Nemzeti Kerekasztal 
valóban nagyon fontos csomópontot, 
határkövet jelent� Innentől véleményem 
szerint új történet kezdődött minden 
szereplő számára�

Amiről ritkán beszélünk, pedig nagyon 
fontos kérdés: az ideológia� A szocialista 
rendszer utolsó éveiben az ideológiai 
kérdésekkel foglalkozó pártterületeken 
nem tudtak releváns válaszokat adni 
a helyzetre� 1988–89-ben alig hallunk 
valamit a szocializmus építéséről� Az ideo-
lógiai munka gyakorlatilag elhalt, helyette 
előtérbe került a történeti kérdésekkel 
való foglalkozás� A jogi és strukturális 
változások egyre kevésbé feleltek meg az 
addigi ideológiának�  Reformok voltak, 
de abszolút, nem pedig ideológiai érte-
lemben� Éppen ezért vált fontossá 1945, a 
koalíciós időszak vagy Nagy Imre szerepe� 
Az lett a fő kérdés, hogy melyik volt az 
az utolsó szakasz az 1945 utáni magyar 
történelemben, ameddig – valamiféle 
vállalható előkép keresésében – vissza-
nyúlhat a Párt� Ennek jó példáját jelenti 
az elhíresült Történelmi Albizottság, 
amelynek feladata az MSZMP jövőbeli 
programjának előkészítése keretei közé 
ágyazódott� A nagybizottság élén Pozsgay 
Imre állt, az albizottság tagjai közé tarto-
zott KB tagsága alapján többek között 
Horn Gyula, Berend T� Iván vagy Ormos 
Mária� A történeti kérdések véleményem 
szerint elsősorban politikai hasznosítha-
tóság szempontjából kerültek napirendre� 
Lehet, hogy őszinte volt az önkritika, de 
annak megfogalmazásába valójában bele-
kényszerült az MSZMP�

Leghangsúlyosabban 1956 került elő a 
történeti események közül. Miért volt 
szükséges az MSZMP számára, hogy a 
hatalomtechnikailag sikeres évtizedek 
kérdései helyett visszaforduljon ahhoz 
a ponthoz, amelyet korábban inkább 
elfelejtetni akart volna?

A kérdés megválaszolásához vissza kell 
térnünk a zárt rendszerről mondot-
takra� Amíg a zárt koordináta-rend-
szerben az MSZMP a viszonyítási pont, 

és ez működtethető, addig hatalom-
technikailag nincsen semmi probléma� 
Akkor kezdődik a baj, amikor kiderül, 
hogy a Párt ebbe a rendszerbe önmagát 
is bezárta� A Magyar Népköztársaságban 
szocialista egypártrendszer, politikai 
diktatúra működött� Ennek kapcsán 
ki kell térni a talán kevéssé ismeretes, 
módosított alkotmánynak nevezhető 
1972-es alkotmányjogi változásra, amely 
lényegében rendelkezett az egypártrend-
szerről, ahol a hatalmat a marxista-leni-
nista, végső soron a bolsevik-kommunista 
párt gyakorolja� Bizonyos alkotmányjogi 
megközelítések szerint ez nem is módo-
sított alkotmány, hanem tulajdonképpen 
új alkotmány volt� Jómagam persze nem 
alkotmányjogi, hanem politikai irányból 
közelítem meg a kérdést� Nyilvánvalóan 
vizsgálni kell a gazdasági okokból fakadó 
kényszereket is� A rendszer működésének 
finanszírozását a Nyugatról érkező kölcsö-
nökkel, forrásokkal toldozták-foldozták� A 
’80-as években már egyértelműen folyt a 
gondolkodás a „merre tovább”-ról� Nem 
igazán ismert körülmény, de nagyon 
komoly elemzések, előkészületi munkák 
születtek, megalapozott kutatási prog-
ramok keretében, tudományos műhe-
lyek becsatornázásával� Terítékre került 
többek között az államberendezkedés, 
a közigazgatás, a gazdaság, a politikai 
intézményrendszer, a választási rendszer 
kérdése� Az akadémiai világból, a külön-
böző kutatási programokat felügyelő 
térből érkezett például a kulcsfontosságú 
igazságügyi tárca élére Kulcsár Kálmán 
és Kilényi Géza, akiknek személyét talán 
ritkábban hangsúlyozzuk, de szintén rend-
kívül hangsúlyos szerepük volt az átala-
kulásban� A fiatal és rendkívül tehetséges 
közgazdász, Németh Miklós KB-titkárként 
a tulajdonviszonyok kérdésével foglalko-
zott� Mindez már – az ideológiai megköze-
lítés tekintetében – szintén erősen túlmu-
tatott a szocializmus viszonyain� 

A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások 
mennyiben rendezték át az állam-
párton belüli viszonyokat? Mennyire 
értékelődött fel például Pozsgay Imre, 
az MSZMP tárgyalódelegációjának 
vezetője?
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Azt gondolom, hogy teljesen érthető és 
természetes következménye lett volna az 
ő mozgásának, politikai teljesítményének 
és szerepének, ha köztársasági elnökké 
választják� Pozsgay klasszikus politikus 
volt, aki komoly népszerűségre tett szert� 
Az 1989� januári bejelentése a „népfelke-
lésről” ezt csak fokozta, elsősorban nem a 
Párton belül – ott legfeljebb egy kisebbség 
értett vele egyet –, hanem a széles közvéle-
ményben� Pozsgaynak feltétlenül népsze-
rűséget hozott az is, hogy ott ült a Nemzeti 
Kerekasztal tárgyalásain� Az érdemeket 
nem kisebbítve leszögezhetjük, hogy az 
MSZMP-nek is érdeke volt népszerű poli-
tikusának felépítése� A helyzet azonban 
olyan gyorsan és dinamikusan válto-
zott meg, hogy az egész elképzelés gellert 
kapott� Elég csak azt megnéznünk, hol 
tartott Pozsgay mondjuk egy évvel a neve-
zetes bejelentés után� 

A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások egyéb 
körülményeit is fontos volna alaposabban 
megvizsgálnunk� Érdemes odafigyelnünk 
arra, hogy az éppen – ahogy korábban 
említettük – leépített Párt, és nem a felér-
tékelődő kormány képviselői tárgyaltak a 
hatalom oldaláról� Szintén nem közkele-
tűen ismert tény, hogy a Kerekasztalnak 
nemcsak a politikai, hanem a gazdasági 
kérdésekben is dűlőre kellett volna jutnia, 
ezek a tárgyalások azonban megállapodás 
nélkül elhaltak� 

Szekér Nórával újszerű könyvet írtatok 
a Nagy Imre-újratemetés körülménye-
iről, megmutatva, hogy lehet máshogy 
is vizsgálni annak a napnak a törté-
netét. Most, a harmincadik évfor-
dulón hogy látod 1989. június 16-át és 
a hozzávezető eseményeket? Milyen 
esetleges új elemekkel tudnád kiegé-
szíteni a kötetben leírtakat?

Kötetünk elsősorban a Nagy Imre-
temetésről mint a politikai döntéshozatal 
szintjén jelentkező ügyről szól� Érdekes 
kérdések merültek fel bennem a könyv 
összeállítása után, mint például, hogy a 
Nagy Imre politikai tevékenysége miatt 
hozott halálos ítélet vajon mennyire lebe-
gett a Párt aktuális vezetőinek szeme 
előtt, akik a szocializmussal szemben – az 
akkor érvényben lévő alkotmány figye-
lembe vétele mellett – a fennálló államrend 
megváltoztatására irányuló folyamatokat 
indítottak el� Nagy Imre ítéletén keresztül 
vajon nem gondolhattak a saját szemé-
lyes létbiztonságuk fenyegetettségére is? 
A kérdés lényegében a politikai felelősség 
büntethetősége, vagyis annak elkerülése 
esetükben�

A Nagy Imre-újratemetést széles körben 
a rendszerváltás szimbolikus aktu-
sának tekintik – valószínűleg jelentősebb 
szerepet tölt be a nemzeti emlékezetben, 
mint akár maga az első szabad választás� 
Jelentősége az események akkori dinami-
káját tekintve nem is vitatható, ugyan-
akkor annyira sűrű és politikailag össze-
tett eseménysort rejt magában, hogy az 
szinte beláthatatlan� Talán a leghangsú-
lyosabb elem mégis az, hogy Nagy Imre 
által 1956 felszínre került�  Az „’56-os 
Nagy Imre” képe rögzült a társadalmi 
tudatban� Kutatásunk nem tűzte ki célul, 
hogy a komplett Nagy Imre-képet alapul 
véve vonjon le következtetéseket� Mivel 
az események természetszerűleg hatnak 
egymásra, így elképzelhető, hogy az eddigi 
eredmények tovább árnyalhatók� 

Nagymihály ZoltáN
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