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M. Kiss Sándor

„Az atomok felkelése” 
1956–2021 – 65

„Az ő legnagyobb nehézsége [a 
szerző Nagy Imrére utalt – M. K. 
S.] épp az volt – ami e forradalom 
legnagyobb szépsége –, s a forra-
dalmak történetében tán megkü-
lönböztető jegye is lesz: hogy 
ezt igazán a nép csinálta. Nem 
bizonyos csoportok, amelyek a 
népet is mozgósítják, hanem a 
népet kitevő atomok. Az atomok 
felkelése! Igen, ez a pontos szó 
arra, ami október 23-án s azóta 
történt. Ha a forradalomnak feje 
vagy fejei lettek volna – azok 
tán »belátják«, meg lehet győzni 
őket, hogy az adott helyzetben mi 
az elérhető. A társadalmi atom 
azonban tíz év alatt megalkotta 
véleményét, s amikor alkalma 
nyílt, hogy követeléssé formálja, 
mondja ki: akkor nem volt 
hajlandó mást mondani, mint 
amit a baj fejének érzett – s 
bár a harcban nem kis taktikai 
érzékről – néha bölcsességről – 
tett tanúságot, ebben az egyetlen 
kérdésben nem volt hajlandó 
engedni, s a mészárlások után 
még kevésbé. »Ruszkik haza«, 

1 Németh László: A magyar forradalomról. [Szerk. Németh Judit – Görömbei András]. Budapest, Nap, 2011, 98–99. Első megjelenése: 

Hitel, 2011/4, 15.
2 Németh Judit jegyzetéből tudjuk, hogy amikor Németh László rájött, hogy az írás bővítésre szorul, a jelzett íráshoz írt még egy vázlatot 

is, amely az elvégzendő munka folytatását jelezte. A munka sajnos nem készült el. Németh Judit azt is jelezte, hogy a szerző az 

eredetileg megírt A Kádár-kormány című részt megsemmisítette és két-három héten belül írt egy új fejezetet, amit a kötet tartalmaz. 

Németh Judit azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Németh László a kéziratot soha nem javította ki, tehát mi az eredeti 

szöveggel találkozhatunk.

hangzott el a jelszó már az első 
éjszaka, s ez a képtelen, de 
jogos követelés volt az – ami a 
mozgalomnak akkora erőt adott, 
s szinte világtörténeti jelentő-
séget adott.”1 Németh László 
1956 novemberében – november 
közepe és december eleje között 
– egy máriaremetei nyaralóban 
meghúzódva – írta meg tizen-
három fejezetre tervezett tanul-
mányát (esszéjét) a magyar 
forradalomról. Az írás kéziratban 
maradt. Más írásokkal együtt 
Görömbei András pontos és értő 
bevezető tanulmányával, Németh 
Judit – Németh László lánya – 
megjegyzéseivel 2011-ben jelent 
meg könyvalakban.

Ma már – 65 évvel a történések 
után – a magyar forradalomnak 
és szabadságharcnak, különböző 
felfogású szerzők tollából, könyv-
tárnyi irodalma van. Ennek 
tükrében még inkább különleges 
jelentőséget kap – ha az évek 
szele nem hordja csendesen a 
sírokra a feledést – egy olyan, 

az októberi–novemberi esemé-
nyeket egészében láttatni kívánó 
írás, amely egyidős vele.

Ismételjük meg – a sulykolás 
érdekében –: a jelzett írás 1956 
novemberében született, címe: A 
magyar forradalomról. Az esszé/ 
tanulmány tizenegy fejezetre 
oszlik: 1. Váratlan tünemény, 2. 
Visszanyomott nemzet, 3. Akaratlan 
nevelők, 4. Kortyok a szabadságból, 
5. Felrobbant nemzet, 6. Nagy Imre 
próbája, 7. Volt-e ellenforradalom, 
8. Az orosz beavatkozás, 10. A 
világ szeme, 11. A magyar ellen-
állás. Mint a fenti felsorolásból 
kitűnik, hiányzik a 9. fejezet, 
amely Kádár Jánosról szólt, ezt 
azonban Németh László törölte, 
s helyette írta a pótfejezetet, A 
Kádár-kormány címen.2

Egy alapos és körültekintő 
elemzés természetesen – az 
azóta megismert iratanyag birto-
kában is – találhat tévedéseket 
Németh László elemzésében. 
Nem elhanyagolható az a tény 

„Ősz van!... Az évek szele csöndesen hordja a sírokra a feledést…” 
(Szabó Lőrinc: Pannón ősz)
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sem, hogy az elmúlt hatvanöt év 
során – esetenként sorozatos 
manipulációk következtében 
– miként változott meg, akár a 
közbeszédben is egy-egy fogalom 
tartalma. Tegyük ehhez azt is 
hozzá, hogy a Németh László-i 
fogalomhasználat is sok esetben, 
már korabeli használata idején 
is, egyedi volt. Példa erre a szoci-
alizmus, amely mást jelentett 
Németh László és mást a korabeli 
szocialisták és kommunisták szó- 
tárában. 

Eltekintve tehát a hivatko-
zott tanulmány  részletes 
ismertetésétől és elemzésétől, 
jelen írásban Németh László 
legfontosabb megállapításaira 
koncentrálunk, annak tudatában, 
hogy ezek figyelembevétele 
nélkül az ’56-os forradalomról és 
szabadságharcról megalkotott 
véleményünk még hiányosabb 
lehet. A forradalom okairól szólva 
– a szovjet hódoltság országai 
történeti rendszerébe helyezve 
– a szerző megállapítja: „Ha a 
kellőképp ismert forradalmak 
történetét valaki végigelemezné, 
én úgy hiszem, az derülne ki, 
hogy a forradalmak nem annyira 
a legelnyomottabb, hanem a 
legvisszanyomottabb népek 
válasza volt a zsarnokságra. Nem 
ott következett be, ahol az élet 
egyszerűen elviselhetetlenné 
vált, hisz az emberek százmilliói 
éltek mindig állati nyomorban, 
hanem ahol a lehetőségei 
tudatára ébredt nemzet belső 
erő- és méltóságérzete s külső 
körülményei, államrendje közt az 
eltérés kiáltóvá vált.”3

Elnyomott – visszanyomott! A 
fogalompár háttértartományát a 

3 Németh i. m. 2011, 72.
4 Itt kívánom jelezni, hogy ugyanez a probléma ebben az írásban is visszatér az ’56-ot követő időperiódust tekintve is.
5 Németh i. m. 2011, 71–72.
6 Legújabban lásd: M. Kiss Sándor: Értékek mentén. Utak ’56-hoz és […] után. In: Sorsok és horizontok. Tanulmányok a magyar forradalom 

hatvanötödik évfordulóján. Szerk. M. Kiss Sándor – Nagymihály Zoltán. Budapest, RETÖRKI Könyvek 46., 2021, 13–32.

nemzettudat értelmezése adja. 
Németh László a nemzettudat 
tartamát elemezve említi meg, 
hogy a megnőtt öntudat és a 
visszanyomott lehetőség közötti 
különbözőség már a Dózsa-
felkelésben is megmutatkozott: a 
Dózsa-felkelésben is első helyen 
állt „a viszonylagos szabadságba 
belekóstolt paraszt mezővárosok 
jogfosztottsága”. 

Ugyanezt látja 1848–49 esetében 
is. „A magyar forradalomnak is 
egyik fő feltétele volt: a magyar 
nemzet rohamos emelkedése 
– s még gyorsabb erőszakos 
visszaszorítása, összenyomása.” 
A magyar társadalom nemzettu-
datának 1848–49 utáni – vagyis 
a forradalom és szabadságharc 
leverését követő – évtizedek álla-
potáról Németh László fontos 
megállapításokat tett. Ezek 
szerint a 48-as forradalom utáni 
két évtizedben „életereje kulmi-
nációs pontját érte el”.4

Ezt az elitet, amely a reformkort 
is végigharcolta, egy „szedett-ve-
dett” elit követte, amely kiszol-
gálta az Osztrák–Magyar 
Monarchia magyar felét, amely 
Németh László szerint jórészt 
idegen eredetű középosztály 
volt, s a nép, amely a „környező 
népekkel szemben a zsandár 
szerepébe kényszerült – tulajdon 
országában gyarmati sorsba 
kényszerült. A Magyar Állam csak 
egy homlokzat volt, amely mögött 
a pusztulás lakott.”5 

Feltételezve a szakirodalom 
egymással is vitatkozó munkáinak 
ismeretét, s ennek alapján 
mellőzve a különböző feldolgo-
zásokra történő hivatkozásokat, 

csupán jelezni kívánom, hogy 
saját munkáimat tekintve is elju-
tottam a Németh László-i felis-
merésig, miszerint ’56 történetét 
és okait, ha legalább a kiegye-
zésig visszamenően nem értel-
mezzük, a magyar történelem 
folyását egészében megérteni 
nem tudjuk.6 Felfogásunk szerint 
a Ferenc József-i birodalom az 
európai csatatereken elszen-
vedett vereségek hatására 
rádöbbent arra, hogy a birodalom 
erőforrásait – így Magyarországét 
is – gazdaságosabban és jobban 
ki kell használnia. Ennek egyik 
feltétele „valamiféle” kiegyezés, 
illetve kiegyenlítődés a tartomá-
nyokkal, a másik pedig a mező-
gazdaság korszerűsítése, illetve 
a tőkehiány eliminálása volt. Ez a 
felismerés öltött testet a kiegye-
zésben. Pontosabban szólva 
birodalmi érdekből megnyílt az út 
a külföldi tőkebehozatal, s ezzel 
egy időben az európai szellemi 
áramlatok magyarországi térhó-
dítása előtt. Ekkor kezdett 

Németh László magyar forrada-
lomról írott tanulmányát 2011-ben 
adta ki a Nap Kiadó
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felerősödni Magyarországon a 
Nyugat-Európában virágzó és 
elvi, ideológiai alapon virulens 
polgári liberális és radikális, 
illetve a szociáldemokrata eszme-
áramlat, emellett kezdetleges 
formájában a marxizmus, majd 
az orosz események hatására 
a leninizmus, illetve a marxista 
kommunizmus leninizált 
formája, a bolsevizmus. Ezeket 
követte a Szabó Dezső nevével 
fémjelezhető népiség létrejötte. 
Más összefüggésben – a tőke 
megjelenésével – kiéleződött az 
ún. agrár–merkantil ellentét is.7

Felfogásunk szerint tehát az 1848-
49-es forradalmat és szabad-
ságharcot követő megtorlás (!) 
évei után a birodalom érdeke-
inek megfelelően következtek a 
gazdasági, és sajátos formában a 
szellemi konszolidáció évtizedei. 
Németh Lászlónak abban 
kétségkívül igaza volt, hogy 
ennek a konszolidációnak mind 
gazdasági, mind szellemi érte-
lemben oszlopos összetevője 
volt az „idegen eredetű” közép- 
osztály, amely egyben „hidat” 
jelentett – tegyük mi hozzá – Kelet 
és Nyugat között. S Némethnek 
abban is igaza volt, hogy ez az új 
elit birodalmi érdeket képviselt.

A kiegyezés és a századforduló 
közötti három évtizedet Németh 
László a pusztulás időszakaként 
értelmezte, amely a „század-
fordulón megállt”. Az adott 
időszak elemzésének sarkalatos 
pontjához érkeztünk. Németh 
László ugyanis azt állítja, hogy 
az Ady Endre és Bartók Béla 
nevével fémjelzett félévszázados 
emelkedés kezdeténél tartunk, 

7 A téma egyik korai felvetését lásd: M. Kiss Sándor – Vitányi Iván: A magyar diákok szabadságfrontja. Budapest, Antifasiszta Emlékmű 

Szervezőbizottsága, 1983.
8 Németh i. m. 2011, 73.
9 M. Kiss Sándor: Struktúra és identitás. Előadás a hollandiai Mikes Kelemen Kör által szervezett Tanulmányi Napokon, 1984. 

szeptember; Progresszió, ellenállás, nemzeti tudat. Előadás a londoni Szepsi Csombor Körben, 1985. december. In: Uő: A szárszói 

beszéd és a népi mozgalom néhány összefüggése. New York, Püski, 1987, 41–57., 57–78.

„amely fokról fokra az egész 
nemzetet magával ragadta. 
Ennek az emelkedésnek az erejét 
semmi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a külső politikai szeren-
csétlenségek: a világháború 
elvesztése, az ország feldarabo-
lása, a szerencsétlen forrada-
lomnak [Németh László itt csupán 
egy forradalomról beszél! – M. K. 
S.] a következménye s a császár 
nélküli Habsburg-restauráció 
sem tartóztathatta föl.”

Németh László gondolatmenete 
akkor válik világossá, ha a foly-
tatáson is elgondolkodunk. „Az 
a viszonylagos szabadság – írja 
–, amelyet a magyar szellem a 
Horthy-időkben élvezett, elég volt 
hozzá, hogy a politikai magyar 
irodalom, zene, művészet, 
tudomány eddig leggazdagabb 
korszaka is legyen.”8

S mindehhez hozzáteszi: ez azzal 
is együtt járt, hogy „Magyarország 
a minőségi termelés kertjévé 
kezdjen válni”. Hangsúlyozva írjuk 
le: Németh László – mint ez a foly-
tatásból kiderül – a századforduló 
és a második világháború alatti 
időszakról szólt, vagyis ebben 
jelentősen benne foglaltatik a 
Horthy-rendszer negyedszázada 
is.

E sorok szerzője egyetemi éveitől 
számítva Németh László egyre 
bővülő kiadású műveinek rend-
szeres olvasója és tisztelője volt, 
s maradt is. Figyelembe kell 
azt is venni, hogy az itt idézett 
munka közvetlenül az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
leverése után született, vagyis 
– bizonyos művelődéstörténeti 

összefüggésekre helyezve a 
hangsúlyt – a Horthy- és a Rákosi-
korszak történetének egybeveté-
séről, összehasonlításáról szól. 
S megállapításai sok tekintetben 
ma is aligha vitathatók.

Létezik azonban számtalan más 
– különböző megközelítésű, 
vitatható és kevésbé vitatható – 
elemzés is az adott időszakról. 
Az alábbiakban egy lehetséges 
megközelítési módszert idézek 
fel, amely – reményeim szerint 
– bizonyos összefüggésekben 
bővíti, de mondandóját tekintve 
lényegileg nem vitatja a Németh 
László-i megközelítési módszert.

„Három olyan tényezőről 
szeretnék beszélni, amely […] túl 
a konkrét történésen alkalmas 
arra, hogy ráépülve a 20. századi 
magyar történés elvi vázát adjuk. 
Ezek az elemek a következők: „1. 
a hatalomhoz való viszony; 2. 
egy adott eszmei áramlattal való 
tudatos vagy ösztönös közösség-
vállalás; 3. a kifejtett tevékenység 
megnyilvánulási területe – 
másként: a tevékenységi szféra.”9

A hatalomhoz való viszony szem-
pontjából létezik a belülről egyál-
talán nem homogén hatalom 
– amelyen belül megtalálható a 
hatalmat közvetlenül gyakorlók 
köre, illetve a hatalmat gyakorlók 
hatalmon belüli ellenzéke. E 
csoporton belül: „A pillanatnyi 
érdekek közötti ütközés egyfajta 
játéklehetőséget ad a társa-
dalom számára, esetenként a 
valós társadalmi mozgás helyett 
ezzel az imitációval találkozunk 
– de a két csoportot egységbe 
rendezi a közös érdek, vagyis az 
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a felismerés, hogy a pillanatnyi 
munkamegosztástól függetlenül 
a társadalmi-politikai kérdé-
sekben közös gyökérzetű érdekei 
addig érvényesülnek, amíg a hata-
lomból közvetlenül részesülnek.”

A hatalmat közvetlenül gyakorlók 
köre mellett létezik az azt 
támogatók tábora, továbbá a 
semlegeseké, illetve politikai 
színezettől függetlenül létezik 
ellenzék. A hatalmat közvetlenül 
gyakorlók köré csoportosuló 
támogatók érdekeit a hatalom 
közvetve vagy közvetlenül 
képviseli. 

Békeidőben a társadalom 
derékhadát az érdek-igazítók 
adják. „E csoportosulás érdeke 
a hatalom érdekével nem talál-
kozik. Azonban az érvényesülés 
vagy éppen a puszta lét fenntar-
tása érdekében alapérdekeiket 
feladják, s egy más értékhez, más 
értékrendhez igazodnak. Ezt a 
közeledést a hatalom szívesen 
fogadja, sőt lehetőségeihez 
képest honorálja is.”

A következő csoportosulás a 
semlegeseké. A társadalmi struk-
túrában elfoglalt helyük súlyát 
az adja, hogy „mind az ellenzék, 
mind a hatalom mennyiségileg 
innen kívánja kiegészíteni, illetve 
biztosítani a bázisát”. 

A következő csoportosulás az 
ellenzéké. Nagy általánosságban 
az ellenzék úgynevezett jobb- és 
baloldalból áll, e jelzők azonban 
viszonylagosak. A tartalom 
összemosódhat, esetenként a 
célnak megfelelően tartalmat 
„cserélhet”, s csak a megkü-
lönböztető jelzőt tartja meg. A 
történeti időnek megfelelően 
létezhet a hatalmon kívüli, 

10 Uo. 42–43.
11 Németh i. m. 2011, 74.

de rendszeren belüli, illetve a 
hatalmon és rendszeren kívüli 
ellenzék. Elvileg tehát létezhet egy 
adott pillanatban: 1. A hatalmat 
gyakorlók hatalmon belüli 
ellenzéke. 2. A hatalmon kívüli, 
de rendszeren belüli ellenzék. 3. 
A hatalmon és rendszeren kívüli 
ellenzék. „Mindhárom ellen-
zéknek van jobb- és baloldala. A 
jobb- és baloldal az első kategória 
esetében természetesen mást 
jelent, mint a második vagy a 
harmadik esetben. Az a tény 
viszont rendkívül figyelemre-
méltó, és részben magyarázza 
a társadalmon belüli mozgást, 
hogy a hatalmon belüli ellen-
zéknek a hatalom megszerzése 
érdekében nemcsak és nem is 
elsősorban a semlegesek támo-
gatására van szüksége, hanem 
létrejöhet a különböző típusú 
ellenzékiek között, különböző 
érdekek alapján egy ideológiai 
szempontból természetellenes 
szövetség, a hatalmon kívüli 
erőviszonyok megváltoztatása 
érdekében. Legalább annyira 
fontos az is, hogy a hatalmon belüli 
ellenzék a másik két ellenzék és a 
hatalom között közvetítő szerepet 
tölthet be saját helyzete megerő-
sítése érdekében. Ezek az össze-
függések, ha a történeti időnek 
megfelelően más-más össze-
függésben és megnyilvánulási 
formában, de létező viszonyok a 
20. századi Magyarországon.”10 

Ha a szaktudomány eredményeit 
is figyelembe vesszük, okkal állít-
hatjuk, hogy igazolódik Németh 
László állítása, miszerint a 20. 
század első négy és fél évtize-
dében virágzott a szellemi élet 
Magyarországon. (A magam 
véleménye szerint ez a folyamat 
a kiegyezéssel kezdődött.) „Az a 
viszonylagos szabadság, amelyet 

a magyar szellem a Horthy-
időkben élvezett, elég volt 
hozzá, hogy a politikai magyar 
irodalom, zene, művészet, 
tudomány eddigi leggazdagabb 
korszaka is legyen. Az állam 
adószedő közönye a gazdasági 
élet mélyebb folyamata iránt 
elég volt, hogy a magyar kisem-
berek gazdasági tudása megsok-
szorozódjék – Magyarország 
a minőségi termelés kertjévé 
kezdjen válni. Ha volt a 20. század 
második évtizedében nemzet, 
amely – az érezhetővé váló 
általános európai hanyatlással, 
sőt tulajdon sorsával szemben 
is – feltörőben volt: a magyar 
az volt. A nemzet szellemi fris-
sessége, megcsillanó gazdasági 
lehetőségei, s az elmaradt 
kormányzat, amely alatt élt: 
a nemzeti újjászületés szép 
modelljét érlelték meg benne, 
amely nemcsak neki szólt, de a 
Duna-népeknek, Európának is.”11

A politika nyelvére lefordítva ez 
az összefüggésrendszer mutat-
kozott meg az 1939. májusi 
választások eredményében 
is. Ekkor a Magyar Élet Pártja 
183, a Nyilaskeresztes Párt 31, 
a Független Kisgazdapárt 14, 
a Polgári Szabadságpárt 5, a 
Szociáldemokrata Párt 5, az 
Egyesült Keresztény Párt 4, a 
Keresztény Nemzeti Szocialista 
Front 3, a Magyar Nemzeti 
Szocialista Párt 3, a Nemzeti 
Front 3, a Pártonkívüli Fajvédő 
Párt 3, a pártonkívüli jobboldal 
3, a Magyar Nemzeti Szocialista 
Földműves és Munkáspárt 2, a 
Népakarat Pártja 1 parlamenti 
helyet szerzett. A jelzett eredmé-
nyek világosan bizonyítják, hogy a 
fennálló rendszert legális eszkö-
zökkel megdönteni nem lehetett, 
ugyanakkor a politikai nézetek 



6 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

közötti különbségek világosan 
megmutatkoztak.12

Németh László kétségkívül nem 
volt politikus, ahogy társai – 
Veres Péter, Illyés Gyula, Féja 
Géza vagy éppen Fenyő Miksa, 
Szerb Antal és Déry Tibor – 
sem. Németh László, a szellem 
embere ’56-ból visszatekintve 
így zárta le a nemzet feltöréséről 
szóló gondolatmenetét: „Ezt az 
aranykorát érlelő nemzetet szol-
gáltatták ki Jaltában a sztálini 
szocializmusnak.”13

Lehet ezt a szemléletet naivnak, 
korlátoltnak tekinteni. Mit is 
mondott 1942-ben Veres Péter 
a lillafüredi író- és katonakon-
ferencián, amikor Szombathelyi 
Ferenc vezérezredes-vezér-
kari főnök az írókat a kormány 
támogatására szólította fel? „A 
mi feladatunk hát független a 
vereségtől és a győzelemtől: a 
mi feladatunk örök feladat. Ez a 
feladat akkor is elvégezhető, ha 
egy ablaktalan Európa borulna 
ránk. […] Itt a világos példa arra, 
mi a mi szerepünk. Nem a múló 
napi szempontok szolgálata – ez 
az újságíró dolga, és végezze ki 
hogyan tudja hanem az, hogy 
hatoljunk be műveinkkel és 
emberi valónkkal is a közösség 
mélyébe, le a legmélybe, 
húzódjunk be, ha kell, ősi ösztö-
neinkbe, és itt erősítsük a magyar-
ságot, mert itt van a legnagyobb 
veszélyben.”14

12 Egy kis töredéket leszámítva – társadalmi méretekben is – egység mutatkozott például Trianon megítélésének kérdésében. A 

világpolitikában zajló események mellett jelzésként írjuk le, hogy például a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1938 októberében 

azzal a kéréssel fordult a Szocialista Munkásinternacionáléhoz tartozó Munkáspártokhoz, hogy támogassák a magyar törekvéseket a 

csehszlovák–magyar határrevíziós vitában. Ugyanebből a célból utazott Buchinger Manó Brüsszelbe, Peyer Károly Londonba, Kertész 

Miklós pedig Párizsba. A vita a miként körül zajlott: fegyveres vagy tárgyalásos úton következzék be a revízió, illetve etnikai vagy 

területi alapon történjék az igazságtétel. Komoly viták folytak ugyanakkor a hatalom és ellenzéke között gazdasági és belpolitikai 

kérdésekben, hozzátéve ehhez, hogy a módozatokat tekintve nemcsak a hatalom és ellenzéke, de az ellenzék egyes vonulatai között 

sem volt egységes álláspont. Ugyanez a típusú megosztottság mutatkozott meg a háborúba való belépés, majd később a kiugrás 

módozatait tekintve, továbbá az 1944. március 19-e utáni fegyveres ellenállás kérdésében is.
13 Németh i. m. 2011, 74.
14 A lillafüredi írói értekezlet, 1942. december. Jegyzőkönyv. Szerk. Kristó Nagy István. Budapest, Z-Könyvek, 1994.
15 Németh i. m. 2011, 76.

Illyés Gyula 1942-ben egyik 
írásában attól óvott, hogy külső 
erőktől várjuk a megváltást, 
Németh László pedig 1943-ban 
Balatonszárszón szintén a kívülről 
jött megváltók veszélyéről szólt. 
Az írók e hatások ellen azt tehetik, 
amihez vannak eszközeik – s ezt 
meg is tették.

Németh László 1956 novem-
berében még a forradalom és 
szabadságharc idején három 
napvilágot látott írásában – 
Emelkedő nemzet, Nemzet és író, 
Pártok és egység – csak azt fogal-
mazta újra, amit 1943 nyarán 
Szárszón mondott. Feltehetően 
emlékezett Erdei Ferenc válaszára 
is, aki szerint az ilyen típusú 
írónak, ha hasznát vehetjük, 
használjuk, ha nem, akkor vissza-
szorítjuk, de ez a követőire nem 
vonatkozik. 1956-ra Németh azt 
is megtapasztalhatta, hogy ez a 
felfogás némileg módosult: van, 
akit elhallgattattak, van, akit a 
helyére szorítottak, s van, akit 
eltávolítottak az élők soraiból. 
Betűit annak tudatában vetette 
papírra, hogy azt, hogy kivel mi 
történik, a hatalom dönti el, külső 
kontroll nélkül. 

Mi történt tehát 1945 és 1956 
között Németh László szerint 
Magyarországon? „Itt ez történt: 
a magyarság zömének lesüllyesz-
tése a sémák kedvéért, amelynek 
értelmében, a brosúrák szerint 
a szocializmust építeni kell. 

Különféle címen szinte mindenki 
bekerült a bűnösök valamelyik 
kategóriájába: ki kulák volt, ki 
értelmiségi, ki szociáldemokrata. 
S kegyetlen börtönök gondos-
kodtak róla, hogy ezeknek az 
embereknek a százezrei – nem 
álmodott bűnük tudatával össze-
szokjanak… S a belső okokból le 
nem vezethető hanyatlásunk adta 
a kompressziós nyomását annak 
a robbanásnak, amely október 
23-án a rendszert szétvetette. A 
magyarság minden rétege úgy 
érezte, hogyha engedik, boldog, 
gazdag hazát tud teremteni 
magának, s ebben csak a kívülről 
rajta tartott rendszer akadályozza 
meg. Ez az érzés – s a lehajítás 
vágya – volt az, ami a tüntetés 
résztvevőit egy fölkelt nemzetté 
dagasztotta.”15 

A Németh László-i elemzés egyik 
legizgalmasabb kérdéséhez 
érkeztünk! Hogyan lesz – vagy lett 
– egy évtized alatt egy tüntetés 
részeséből a fölkelt nemzet egy 
tagja?

„Azt mindenki látta – utalt 
Németh László a kommunisták 
hipokrita szerepére –, hogy amit 
csinálunk, csak visszaélés azzal, 
amit hirdetünk. De az, amit 
hirdettek – mint igény, követel-
mény [Kiemelés általam – M. 
K. S.] – olyan emberek százez-
reibe szivárgott be észrevétlen, 
akik különben nem is gondoltak 
volna ilyesmire. »A szocializmus 
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Műhely

építésének« a jelszava formailag 
mégiscsak egy nagy vállalko-
záshoz hívta meg a nemzetet, s 
bár lassan a jóhiszemű meghívott 
is rájött, a valóságos vállalkozás 
másfelé visz, mint az eszményi 
– a legtöbben épp az eszmény 
felől támadták a hazugságot. A 
munkás nem azon nevetett, hogy 
a gyár az övé – hanem azon, hogy 
mennyire nem az övé. Nem abból 
faragott viccet, hogy a legfőbb 
érték az ember, hanem, hogy 
hogyan bánnak az emberrel 
ennek az elvnek a vallói. […] A 
demokratizmus minden megha-
gyott szertartása cinikus játék 
volt, minden választás, kinevezés 
– amely a népet nem megőrzött, 
hanem elvesztett jogaira emlé-
keztette. De ha a politikai demok-
ráciát ez a rendszer el is nyomta 
– a társadalmit akaratlanul is 
elősegítette.”16

Németh László egyik legizgal-
masabb megállapításával állunk 
szemben. Hirdess meg egy 
ideálképet, s ennek szerkeze-
téről, megvalósíthatóságáról adj 
viszonylag pontos képet. Vázold 
fel az oda vezető lehetőleg járha-
tónak tűnő utat.

Ehhez szükségeltetett egy új – a 
régi helyébe lépő – értelmiség 
felnevelése, amelynek nagy részét 
a munkásság és a parasztság 
gyerekeiből válogatták ki. Ez a 
helyzetéből fakadóan eleinte 
kevély fiatal értelmiség éppen a 
valóságot megismerve döbbent 
rá, hogy folyamatosan becsapják. 
„S éppen, mert »népiek« voltak, a 
lassabban felfedezett hazugság 
jobban megdöbbentette őket – 
éppen, mert hívőként indultak, 
hevesebb lett a csalódásuk, s 
éppen mert jó káderek, azaz 
biztosabb lábon álltak – bátrabban 
is adhattak hangot neki.”17

16 Uo. 79–80.
17 Uo. 84.

A Németh László vázolta hely-
zetkép – történeti tényekkel 
dúsítva – egyszerű, világos, 
és annak számára, aki akarja, 
könnyen átlátható. 1946 végétől 
– a Magyar Testvéri Közösség 
ellen indult boszorkányhadjárat 
kezdetétől – a vetélytársaktól 
és kollaboránsoktól megszaba-
dult Magyar Kommunista Párt 
elkezdhette felépíteni a „prole-
tárdiktatúrát”. Meghirdette a 
boldog jövőt, amely felépítésének 
garanciája a Szovjetunió támo-
gatása és – nem utolsósorban 
– fizikai jelenléte. Ehhez az ideo-
lógiai hátteret a „népből jött”, 
elvileg a pártnak lekötelezett új, 
fiatal értelmiségnek kellett adnia, 
amely ezt a munkát el is kezdte 
a párt által felvázolt ideálkép 
jegyében. A kommunista propa-
ganda és a reális kép közötti 
különbözőségre azonban – 
éppen hátterére való tekintettel – 
ez a csoport is hamar rádöbbent. 
S mert a nép fia, egyben a párt 
kegyeltje volt, kevés veszélyér-
zettel felvértezve éppen az eszme 
jegyében kezdte el kritizálni a 
mindennapi megélt valóságot. 
A valóság internálótáborok, 
perek, B-listázások képében jött 
szembe, és maguk is veszélyez-
tetetté vált. A társadalom és a 
hatalom közötti konfliktushelyzet 
egyre határozottabb képet 
öltött: sokakban tudatosodott, 
hogy a boldog jövő érdekében 
változtatni kellene. A csírázó 
ellenzékiség, a bontakozó lázadás 
tehát nem a tanult szocialista 
jövő, nem a megvalósítani kívánt 
szocializmus, hanem a reálisan 
megvalósult szocializmus és 
annak reprezentánsai ellen 
irányult. S ne feledjük – erről is 
tanulmányok sora szól –, hogy 
ekkor már uralkodott a szocialista 
nyelv, a meghamísított, tartalmát 
vesztett fogalmi rendszer. Más 

híján a törekvéseket is ezen a 
nyelven kellett megfogalmaznia.

A nagy robbanás küszöbére 
érkeztünk, s ennek a robba-
násnak – a gyökeres változásnak – 
a lényegét a hivatalban lévő nyelv 
fogalmi rendszerén belül kellett 
megfogalmazni, méghozzá úgy, 
hogy az ehhez a nyelvhez szokott 
társadalom mégis megértse, mi is 
a változás igazi lényege. 

Az utak szétválásának kezdetén 
tartunk. S hogy jelezzük a szim-
bólummá vált időpontot is: 
1953. március 5. Ezen a napon 
halt meg a „világbéke őre”: Joszif 
Visszarionovics Sztálin.

(Az írás folytatását a következő 
számunkban közöljük.)


