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Ki mit engedhet (meg magának) 48-ból?

1990 március 15-e még sokféle módon helyet kaphat a történetírásban. Források 
birtokában elemezhetik majd az utókor történészei miért és miként lett ilyenné az ünnepség, 
a körülötte lejátszódott viharok milyen előjellel kaptak helyet az egyes pártok kampányának 
sikerességében.

A kampány utáni csönd várakozással teli időszakában mi is többféle nézőpontot 
választhatnánk.

Vehetnénk például a történetíró megkönnyebbülését, miszerint - bár kétségtelenül 
Duna-rekesztéshez elegendő történész torlódott fel a pártok vezérkarában, olyannyira, hogy 
akár pártot is lehetne választani olyan alapon, melyikben milyen fokon kalibrált historikusok 
foglalnak helyet - egyetlen március 15-i beszéd sem történész szájából hangzott el. Ezt 
akár pozitív jeleként tekinthetnénk annak, hogy a pártok nem kívánják történészeiket 
politikai szolgálójukká alacsonyítani. Pontosabban szólva: nem igénylik a szakma hódolatát 
a történelem kisajátításához.

Nem tudjuk ugyan, hogy az alakuló új rendszerben kik írják a beszédeket (és kik a 
tanácsadók!?), de mindenképpen tanulságos lenne a színre lépő szónokoknak portrészerű 
tanulmányozása. S az is, hogy ki kivel jelenik meg egy párt képviselői közül az emelvényen? 
Gondoljunk csak a liberális, radikális és polgárjogi szárnyat demonstratíve együtt 
megjelenítő fideszes triumvirátusra, a Kisgazdapárt két generációját egymás után 
felvonultató ősz pártvezérre és a görögtüzes ajkú pártfőügyész-rétorra. Vagy a 
szabaddemokraták “Szabadszállás-szindrómáját” legsúlyosabban megszenvedő, a 
konzervatív liberális forradalmárt márciusi dandy figurára vevő Szabadság-téri SzDSz 
szónokra, vagy a fekete glaszékesztyűs dáma imágóját harsány néptribunusi hevülettel 
életre kelteni próbáló szocdem elnökasszonyra.

Talán még érdekesebb lenne az ünneplés színhelyeinek, koreográfiájának térbeli 
elemzése. Ugyan miként szorult a megújult MSzMP fel a Várfok bástyára, a griffes ágyúk 
és a nemzeti zászló közé (a hajdani Görgey szobor helyére)? Hogyan rekedt a múltjától 
elhatárolódni próbáló MSzP a nemrég még állig bedrapériázott Muzeum-lépcsőnél, a 
hagyományos hivatalos ünneplés színhelyénél, amely a Yamaháikat bőgető kék- és elvegyült 
civilruhások korzójának számított az ártatlan bámészkodók között a korábbi években? 
Hogyan próbált ragaszkodni az SzDSz-Fidesz a 48-at imitáló, de valójában 56-os 
színhelyeket sorralátogató, 1973 óta már hagyománnyá alakított ellenzéki demonstrációs 
útvonalhoz, helyzetének részben megfelelően hol ki-, hol belépve a közös ünneplés 
folyamába? Miként vonultatták az MDF forgalomirányítói a rakparton a Petőfi-szobomál
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még ugyanehhez a kisajátíthatatlan hagyományhoz ragaszkodó híveiket a Parlamenthez 
(nehogy a TV elé tévedjenek) és miként került az eddigi Kossuth szoborhoz tartozó ellenzéki 
ünneplés emelvénye a parlamentre mutató Kossuth-szobor lábazatáról a tíz nap múlva 
bevenni szándékozott Parlament lépcsőjére (mintegy előzetes legitimációjaként a későbbi 
választási eredménynek)? Hogyan kerültek a Bem szoborhoz a kisebb, de koalíciós 
szempontból fontossá vált pártok és társaságok?

A fenti szempontok csábításának már csak részben ellenállva, az alábbiakban a 
szónoklatok jelen- és múltértelmezésének elemzésére teszek kísérletet. Nem lehettem jelen 
minden színhelyen, ezért a TV éjszakai összefoglalóját veszem alapul. Ott voltam ugyan a 
Szabadság téren, de Tamás Gáspár Miklós beszédét ott akusztikai, az éjféli összefoglalóból 
pedig kuratóriumi okok miatt nem tudtam felhasználni. Nem az összes beszéd egyenkénti 
értelmezése a célom, hanem a múltértelmezési sémák rekonstruálása.

A legmarkánsabb határvonal, amely mentén a pártszónoklatok két táborra oszthatók: 
1956. Hogy a Fidesz szónokának egyszer még bizonyára klasszikusként idézett ffappírozott 
kifejezését idézzük: “Mi sohasem engedtünk 56-ból, tehát nem engedhetünk a 48-ból sem”. 
A lényeget tekintve a magát “elvált szülők gyermekének” aposztrofáló Fidesz-beszéd 
fogalmazta meg a “két nagy” álláspontját is, amennyiben ők hárman 56 szemüvegén 
keresztül látják 1848-at. Velük szemben az ún. történelmi pártok egyöntetűek abban, hogy 
48-at önmagából kiindulva próbálják aktuális politikai céljaikhoz értelmezni. A 
múltértelmezési paradigma kibontását érdemesebb tehát velük kezdeni.

Legvilágosabban Pozsgay Imre fogalmazta meg, amikor kimondta: “mai tanulságokat 
is keresünk a történelmi emlékezetben” és figyelmeztetett, hogy a “történelemcsinálást ne 
történetírók vegyék át”. Illő történetírói szerénységgel értelmezve a szöveghelyet, arra a 
következtetésre jutottam, hogy eszerint a különbség közöttünk csak annyi lenne, ha politikus 
teszi ugyanezt a történelemmel, az már történelemcsinálás.

Retorikai fogásként direkt kérdésben összekapcsolva hangzott el a Kossuth teret 
betöltő kisgazdapárti kérdés: “Mit jelent nekünk 1848 márciusa és mit 1990 márciusa? - 
egyben megadva a közös választ is: “Mind a kettő a szabadságot jelenti”. Múlt és jelen 
kérdéseinek egybemosása és a jelen kérdéseinek múltbeli körítéssel való tálalása 
természetesen nem azonos eljárás, mégis, mint látni fogjuk hasonló vonásokat mutat. Az 
eltérő jelenértelmezés azonban nyilván másfajta múltkép előtérbe ugratását eredményezi.

Pozsgay például egyértelműen március 15 előzményeire helyezte a hangsúlyt. A 
történelemcsinálás magaslatáról szólt az ünneplőkhöz: “Már akkor tudták, akik széttekinteni, 
távlatokban gondolkodni tudtak, hogy hosszú-hosszú reformkori előzmények nélkül, az 
érlelődő gondolat és tett nélkül március 15-e békés forradalma nem lett volna lehetséges.” 
Saját elhivatottsága tudatában azokat idézte, “akik a nemzetért érzett felelősségük jegyében 
kiváltságaikat félredobva, világban való jártasságukat eszközként alkalmazva a 
nemzet...támogatására, vezetésére vállalkoztak”. Úgy állította be, mintha 48-at nem “volt 
arisztokraták, volt köznemesek” csinálták volna. Elismerte, hogy “az elkülönülések korát 
éljük” (akár az ünneplések színtereit illetően is jogosan), mégis 48 márciusából a nemzeti 
egység példáját vetítette előre, mert ez ma is “közös nemzeti szükséglet”, hogy a “nemzeti 
megbékélés irányába menjen a forradalom”.
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Petrasovits Anna - m ár a m ásokkal együtt-ünneplés okán is - a “polgári dem okratikus 
átalakulásban” a diktatúra és a dem okrácia erőit állította szembe, de az utóbbiak pluralitását 
hangsúlyozta (nem  oldalvágások nélkül). “Több irányzat kívánta akkor az újat és eltérő 
program okat fogalm aztak meg. K ossuth a nem zeti függetlenséget és a polgárosulást a 
középnem esség vezetésével és átm entésével ún. nem zeti egységben képzelte el. D eák is a 
középnem esség képviselőjeként lépett fel, de következetesebb polgárosodás érdekében. 
Eötvös, Szalay a centralisták élén a polgári dem okrácia európai m odelljét hirdették meg. A 
radikális po lgári dem okratikus átalakulást a m árcius ifjak és Táncsics sürgették .” A 
tankönyvízű szöveg figyelm es szem lélőjének aligha okozhat gondot a “nem zeti egységben 
átm entőket” és a “radikális dem okratákat” a jelenkor irányzataival azonosítani, s az sem 
v itá s , hogy  a m a g u k a t a “ tisz ta  p o lg á ri g o n d o la t” m en tén  k ie m e lh e tő n e k  vélő  
szociáldemokraták a centralistákba (és ném i csúsztatással időnként a m árciusi ifjakba) vetítik 
előképüket.

Ennél is m eredekebb ívű robinzonádra kényszerült az M SzM P szónoka, Thürm er 
Gyula, am ikor a “ma forradalm i pártjának” őseként a márciusi ifjakat fedezte fel (erősen 
elvonatkoztatva hallgatóságának életkorától), “...szinte hihetetlen annak a m aroknyi fiatal 
forradalm árnak a tette. A  nem zeti függetlenség és a társadalm i haladás jelszavát vitték ki 
az utcára. Mozgósították, magukkal ragadták a sok gonddal és problém ával küzdő, ingadozó 
(sic!) pesti polgárt. Egy egész népnek adtak hitet és rem ényt...Ezek a fiatalok néhány 
hónappal később vállalták, hogy szem beúsznak az árral. Ö k voltak azok, akik vállalták a 
küzdelm et az európai reakcióval, a régi rendszert visszahozni akaró belső erőkkel és külső 
tám ogatóikkal. Ö k voltak azok, akik a haza védelm ére siettek.” Rebbenéstelen arccal tett 
hitet a “nép dem okratikus korm ányzata” és a “haladás sokszínűsége” m ellett, magabiztosan 
kijelentve, hogy “az igazságot senki sem sajátíthatja ki” . A  visszavetített jelenértelm ezés 
csúcspontja azonban alighanem  az alábbi, therm idort érzékelő gyöngyszem : “ ...a m agyar 
nép em lékezetében azok m aradtak m eg leginkább, akik 49 augusztusa után is vállalták a 
forradalm at, akik nem  tagadták m eg hitüket, akik M adách szavaival élve az ‘elhagyott 
oltár m ártírajaiként’ hittek Kossuth, Táncsics, Petőfi eszméiben. H ittek, m ert nem  váltak 
köpönyegforgatókká, hittek, m ert becsületesek voltak, hittek, m ert volt bennük tisztesség”.

Tévedés lenne a történelm i hitelességet szám onkénti a politikusok beszédein, am ikor 
a reform ellenzékben, a centralistákban, vagy a márciusi ifjakban történelmi elődeiket vélték 
felfedezni. A  párhuzam ok nyilvánvalóan sántítanak, bárm ily ötletesen m egkonstruáltak is: 
hiszen igaz, hogy a reform kor nagyjai élére tudtak állni a forradalom nak, de egyrészt nem  
vo ltak  a fo rrada lom  e lő tti hatalom  részese i, m ásrész t idén ez nem  v o lt várha tó  a 
szocialistáktól, m ár a választások előtt sem. A centralista intellektuális elitcsoporttal is 
igen hajmeresztő a szocdemeket összevetni, különösen a 48-as forradalom apropóján. Mégis 
legalább a történelem  szövetéből húztak ki szálakat és kötözték fel a jelenkori pártok 
zászlórúdjaira.

M últ és jelen  olyan azonosítása azonban, amelyben a történelem m ár szinte leplezetlen 
fregoliként szolgál, m éltán váltja ki a történészi kritikát. M uzsikus diplom ájához intonált 
fogalmazásban zengheti a kisgazdapárt szónoka, hogy azonnal vonják ki a szovjet csapatokat 
M agyarországró l, de ezt nem  adhatja a tö rténelem  szájába igy: “nekünk  m ost kell 
m egvalósítanunk 1848 március 15-ének szent célkitűzését, a nemzeti szabadságnak azonnali
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kivívását” . K övetelhet szociális biztonságot a parasztság és a m unkásság szám ára (bár 
m ég ez a fogalm azás is egy letűnt korszak társadalom szem léletére rím el üresen bennem ), 
de azt nem  találhatja 48 és 90 m árciusa közös feladatának, hogy “a m agyar nép széles 
rétegeit, a parasztság  m illióit, a m unkásság m illióit em beri m éltó körülm ények közé 
juttassuk” (ha 48-ban "m unkásság milliójáról sem beszélhetünk").

Sokkal hitelesebbnek tűnt a márciusi inakkal való azonosulás Orbán V iktor szájából, 
(am ikor 1989 júniusi temetési beszédével egybecsengően) m egállapította: “Az 1848/49-es 
forradalom  és szabadságharc felállította a m agyar nem zet szám ára a politikai szabadság és 
a nem zeti függetlenség európai mércéjét. A  m árciusi ifjak álmai m áig sem váltak valóra, 
még nem  érkezett el a teljes politikai szabadság ideje és hazánk ma sem független”. Azt 
azonban nyilván neki is tudni kell, hogy 48-at 56-ra vetítő m ondata m ostani parafrázisában 
pontos és nem  a tavaly júniusiban. A  Fidesz valójában 56-ból (“apái álm aiból”) nem  kíván 
engedni (ami nem es gesztus, hiszen akkor m ég nem  is éltek), viszont 48 nem  tartalm azta 
ezeket a követeléseket. A  48-as és a 90-es fiatal dem okraták 12 pontjának tipográfiailag is 
kitűnően m egoldott párhuzam os plakáttá nyom tatása is ezt igazolja. (A 10. pont például 
nem  követelt “azonnali csapatkivonást”, viszont a “törvényes forradalom ” szellem ének 
m egfelelően igényelte a katonaság felesketését az alkotm ányra.)

A m i a két nagy párt, az “elvált szülők” vezérszónokait illeti, két alapvetően közös 
vonást állapíthatunk meg: az egyik, hogy jóform án semmit nem mondtak 1848-ról, a másik, 
hogy azt is elsősorban 56-os szem üvegen keresztül tették. A z okokat M écs Im re tavaly 
márciusi ugyanitt elm ondott beszéde és a m ostaninak egy passzusa együttesen adja meg: 
“N éhány okoskodó most fejcsóválva megkérdezi: m iért politizálok, m iért nem  szónokolok 
kotornuszon (sic!) állva, miért nem  em lékezem a 142 évvel ezelőtti folyom ányokra? Azért, 
m ert ezt követeli tőlünk a márciusi iljak szellem e és azért mert ezt követelik tőlünk az 
októberi ifjak és ezt parancsolja a 301-es parcella halottainak légiója. Politizáljunk! Úgy 
tisz te lg ü n k  igazán , ha a szab ad ság é rt p o litizá lu n k  s P e tő fi sze llem éb en  a népek  
szabadságáért.” így  vonultatta fel a m árciusi ifjak pontjai közül az elsőt és a tizediket 
aktuális po litikai célok alátám asztására is. M ondhatnánk így is: a po litika érvényes 
nyelvezetéhez csak érintőlegesen van szükség 48 frazeológiájára. A m ennyiben igaz ez 48- 
ra, oly kevéssé helytálló 56 vonatkozásában. A  személyes m otívum ot itt m ost nem  vehetjük 
tekintetbe. A z egész szónoklatot egy 56 utáni börtönpszichózissal átitatott társadalom kép 
m etaforái lengték be. Gondolok itt a ki szabadított fel kit posztlenini kérdésére, arra a 
zavarra, am ely akkor tám ad bennünk, am ikor m egtudjuk, hogy a kulcs elfordítása a zárban 
nem  azonos a felszabadítással, a sm asszer az sm asszer m arad kétes értékű igazságára 
(kérdezhetnők ugyanis ezen az alapon ném i ószövetségi pátosszal, hogy vajon a sm asszer 
fia is sm asszer marad-e?).

Ezzel a mi - bent - fel, ők - kint -le (?) rácsokkal szétdarabolt szemlélettel szem ben az 
M D F szónoka - lényegében  nagyon is hasonló  k iindu lópon tbó l - egészen  m ásféle 
következtetésekre ju t. Itt március m egünnepléseinek félelmei kapcsán nyom ul be a képbe 
56 (novembere): “...hiszen, ha düledezik is a nálunk vendégeskedő birodalom, azok a tankok, 
am elyek 1956 novem ber 4-én zászlóinkon és honfitársaink testén átrobogva m egszállták 
forradalm i rem ényeinket itt vannak m ég az országban”. Ebből, és az ország elnyerendő 
függetlenségéből azonban nem  egy m egosztott társadalom kép, hanem  épp ellenkezőleg
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egy erkölcsi, műveltségben, hagyomány tudatbei i, összetartozásbeli olvasztótégely igénye 
következett számára. Szerinte nem csak a “bukott rendszert - ezúttal a nemzetietlen 
szocializmust - kellene demokráciával felcserélnünk..., de nekünk a 40 év alatt szinte teljesen 
tönkre vert, megroskasztott magyarságot is újra kell ébresztenünk”.

Nyilván senkit nem lep meg annak kijelentése: az ünnepi szónokok mindegyike 
vastagon pártpolitizált. Érthetetlennek legfeljebb az tűnhet, hogy egyesek leplezni próbálták, 
vagy csakis másoknak tulajdonították. A fent már érintett társadalomszemléleti keretek 
alapján jellegzetesnek tűnik, hogy Mécs Imre számára a “nemzet önfelszabadítási” aktusa 
elég rövidtávú perspektívával kötődött a 10 nap múlva bekövetkező szabad parlamenti 
választásokhoz. A Kisgazdapárt szónoka pedig - miközben azt állította magáról, hogy nem 
beszédet tartani jött, hanem fejet hajtani - lehajtott fővel már nem is látott mást, mint szinte 
onnan a térről “március 25-én az urnákhoz vonuló (sic!) tömeget” és víziójában március 
idusa helyett március 25- lett “a megvalósult szabadság napja” és némi biblikus ihletésű 
nemzeti mázt is rákenve: “minden magyarok győzelmének ünnepe”.

Némiképp a helyzetértékelés zavaraira utaltak az MSzMP szónokának szavai, aki 
arra szólított fel, hogy “valósítsuk meg március eszméiből, amit eddig még nem sikerült” 
és “egyedülálló történelmi lehetőséget látott” maguk előtt, amikor a “régi recepteket” elvetve 
“a magyar nép saját maga választott útján haladást” ajánlotta.

A már régen megkezdett és tovább folytatandó békés forradalom koncepciója 
jegyében Pozsgay Imre volt az egyetlen szónok, aki közvetlenül nem utalt az eljövendő 
választásokra és nyilván ez sem véletlen politikai előrelátás műve.

A puccsok és véráldozatok nélküli polgári demokratikus átalakulás szociáldemokrata 
elgondolásában akkor a tavasz még a kezdetnek tűnt, s a centralisták is kapóra jöttek egy 
utalás erejéig a majdani önkormányzati választásokra, a “feudálkommunista vármegyék 
széttörésére” való felhívással.

Március elhelyzésére igazán hosszabb távon a Fidesz és a már idézett módon az 
MDF szónoka tett kísérletet. Orbán világosan fogalmazott március 25-e kapcsán is, 
miközben a diabolizált kommunisták (szavazni!) eljövetelével ösztönzött mindenkit a 
szavazásra. “A rendszer nem attól változik meg, hogy ellenzéki képviselők uralják a 
parlamentet, s nem attól, hogy új miniszterek alkotják majd a kormányt. A rendszer a mi 
számunkra csak akkor változik meg, ha mindennapi életünk színterein a munkahelyeken, 
a lakóhelyekben, az iskolákban is megtörténtek a változások”.

Míg azonban szerinte “biztató a csillagok állása” (értsd: hullása!), Csoóri a jeleket 
épp egy 48-as párhuzam kibontásával “nem éppen biztatónak” látta. A herderi 
“népszemélyiségi elv” továbbéltetőjeként úgy vélte, hogy “ 1848-ban a magyarság zöme, 
még a vásárokra felérkező vidéki paraszt is a szellem embereire figyelt. A nemzetet lelkében, 
hitében is megváltoztatni akaró független szellem embereire: Petőfire, Vasvárira, Jókaira, 
másokra. A mai hangadók azonban már nem a Pilvaxból, hanem az új pártok irodáiból 
jönnek. Ez a szétszakadozó mai sereglés is látható bizonyítéka ennek a különbségnek. A 
zászlóerdők nyiladékai között a régi félelmek helyett ma a pártküzdelmek fojtogató füstje 
és mérgezett levegője terjeng.” Néhány mondattal később azonban maga is betévedt az 
egyaránt kávéházi és irodai füstbe, amikor “stílusvétséget, sőt politikai bűnt” látott “abban, 
ha bármelyik párt a hatalmat előbb akarja megszerezni, mint a nemzet bizalmát”. Pedig a
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kiépülő parlamenti demokrácia keretei között pont erre nincs, nem lehet lehetőség. Az 
erkölcseiben megújuló Magyarország, vagy ahogy Csoóri fogalmazott “a magyarok 
magyarosítása” valóban hosszabb távú folyamat, mint a politikai rendszerváltozás lépcsőin 
felfelé haladás, de éppen ezért “lelki függetlenségünk” aligha “előzheti meg a politikait”. 
Kérdés, hogy az önfelszabadítás programja követhet-e 19. századi megújulási mintákat. 
Az viszont nem lehet kérdéses, hogy 48 olyan hosszú folyamatok, “hosszú időtartamok” 
metszéspontjában helyezkedett el, amelynek tartalma nem szűkíthető le egy nap, egy év 
eseményeire. És ez 1990-nel, annak márciusával sem lesz másképp.

Előadásként elhangzott 1990. május 5-én a Hajnal István Kör, a Szociológiai Társaság 
és a Széchenyi István Szakkollégium “Kampány után - történelem előtt" c. tanácskozásán.

György Kövér:

1848 in Hungarian Politics in 1990.

The present study, originally a conference lecture, analyses the various in
terpretations of the past in the political speeches delivered on 15 March 
1990. The choice of the scenes of the celebrations as well as the language 
used at the time when parties were emerging in Hungary, especially with a 
view to the impending elections on 25 March 1990, carried special mes
sages. The so-called historical parties (Hungarian Socialist Workers’ Party: 
MSZMP; Hungarian Socialist Party: MSZP; Social Democratic Party: SZDP; 
and the Smallholders: FKGP) wanted to use 1848 in a historical context and 
adapt it to their own political goals, and intended to identify themselves 
with one o f the then contemporary trends. At the same time, the new parties 
(Hungarian Democratic Forum: MDF; Free Democrats’ Alliance: SZDSZ; 
and the Young Democrats’ Alliance: FIDESZ) presented the traditions of 
1848 only through the prism of 1956.
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