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Az 1956-hoz és annak emléke-
zetéhez való viszonyulás kiemel-
kedő jelentőséggel bírt a Magyar 
Szocialista Munkáspárt számára. 
Ehhez az eseményhez kötődött 
a genezise, és ennek értelme-
zése biztosította legitimációját is. 
Ennek a legitimációnak a kialaku-
lása majd pedig a széttörése is 
nagyrészt a párton belüli folya-
matokhoz kötődik, és mindkettő 
meglepően rövid idő alatt zajlott 
le. Az MSZMP viszonya 1956-hoz 
– a párt létezésének kezdeti 
és befejező időszakát kivéve – 
nem esett át lényeges módo-
suláson. Az 1956–57-ben több 
lépésben kialakított ellenforra-
dalmi narratíva a párt – és vele 
a rendszer1 – legitimációs alapját 
jelentette, amelynek megszilárdu-
lása után a kérdésben többnyire 
csak az évfordulók kapcsán nyil-
vánult meg, hogy világossá tegye 
és kanonizálja 1956 egyetlen 
megengedett értelmezési lehető-
ségét,  uralva az információkhoz 
való hozzáférést, az emlékezés 
módját, a szóhasználatot és a 
fogalomértelmezést egyaránt. A 
Kádár-korszak 1956-tal kapcso-
latos emlékezetpolitikája így tulaj-
donképpen az elfojtásra, illetve az 
irányított emlékezésre koncent-
rált, amellyel megágyazott annak 
a „kollektív amnéziának”,2 amely 
a korszak társadalmát általá-
nosan – de nem kizárólagosan 

1 Ripp Zoltán: Az MSZMP legitimációja a Kádár-korszak kezdetén. Mozgó Világ, 1997/11, 21–34.
2 Ripp Zoltán: 1956 emlékezete és az MSZMP. Múltunk, 2002/1, 146–171.
3 Nagy Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések, 1956–1957. Szerk. Vida István. Budapest, Gondolat, 2006.

– jellemezte. 1956 aztán a rend-
szerváltás időszakában is kiemel-
kedő jelentőséggel bírt, köszön-
hetően elsősorban annak, hogy 
a társadalomban zajló változások 
és az MSZMP-n belüli folyamatok 
megtörték a forradalommal 
kapcsolatban korábban évti-
zedeken át fennálló egységes 
megítélést. Míg korábban 1956-ot 
a párt sikeresen használta fel 
eszközként saját hatalmának 
megszilárdításához, addig 
1989-ben erre már nem volt 
képes, sőt, 1956 problematikája 
Pozsgay Imre kezében olyan 
politikai eszközzé vált, amelynek 
felhasználása jelentős szerepet 
játszott a párt megroppanásában 
és legitimációjának végzetes 
erodálódásában. Dolgozatomban 
ennek a két időszaknak a legfon-
tosabb eseményeit tekintem át. 

NAGY IMRE ÉS KÁDÁR JÁNOS

Mielőtt azonban az 1956-os 
események vizsgálatára 
rátérnénk, érdemes röviden felvá-
zolni a korszak két meghatározó 
politikusa, Nagy Imre és Kádár 
János pályájának és személyisé-
gének néhány olyan aspektusát, 
amelyek segíthetnek megérteni, 
milyen elvi és gyakorlati síkokon 
értelmezte a két politikus a forra-
dalmat és annak körülményeit, 
előzményeit.

Kádár János és Nagy Imre hasonló 
keretrendszerben értelmezték 
azt a politikai realitást, amelyben 
léteztek. Számukra az 1945 után 
lezajlott folyamat, amelynek 
során Magyarország elvesztette 
szuverenitását, és betagozódott 
a szovjet érdekszférába, a szocia-
lista forradalmat jelentette. Ennek 
a forradalomnak az első szaka-
szában a politikai és társadalmi 
rend megváltoztatásával a népi 
demokrácia alapjainak lerakása, 
majd ezt követően második 
lépésként az egypártrendszer 
kiépítése történt meg. A kommu-
nista hatalom legitimációjának 
központi elemét a munkásosztály 
jelentette, amelynek vélt vagy 
valós érdekeit szem előtt tartva 
(de mindenképpen arra hivat-
kozva) alakította a párt a politi-
káját, igazolta saját hatalomgya-
korlási módszereit, illetve adott 
felmentést magának a működése 
során elkövetett bűnei alól. Ez a 
gyakorlat végül éppen a lépten-
nyomon hivatkozott munkásosz-
tálytól szakította el a politikai 
elitet. Ebben az életidegen álla-
potban robbant ki a forradalom. 
Nagy Imre snagovi jegyzeteit3 
olvasva világosan látható, hogy 
az egykori miniszterelnök 1956 
őszét nem eseményként, hanem 
egy hosszú folyamatként értel-
mezte. Ez adott keretet a forra-
dalomról való gondolkodásának 
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is, amelyről elméleti beállítottsá-
gából, elemző alkatából követke-
zően nagyobb összefüggésekben 
gondolkodott. A problémát 
egyrészt a háború után kialakított 
magyar politikai szerkezetben, 
másrészt a hatalomgyakorlás 
módjában látta. Úgy vélte, azzal, 
hogy a Rákosi-féle sztálinista vonal 
valósult meg 1949 után, a magyar 
társadalmi átalakulás átugrott 
egy szakaszt, a kapitalizmusból 
a szocializmusba való átmenet 
„népi demokratikus” szakaszát. 
Nagy Imre  koncepciójában a 
helyes út az átugrott átmeneti 
szakasz megvalósítása lett volna, 
amelyben a kommunista párt 
monopolhelyzetét egy korláto-
zott többpártrendszer váltja fel, 
az állam és a párt világosan elvá-
lasztva működik, megszűnik az 
egyszemélyi vezetés, felelősségre 
vonhatók a politikai vezetők, 
a gazdaságban a köztulajdon 
mellett létezik a magántulajdon 
is. Megítélése szerint egyrészt 
a hibás politikai szerkezetnek, 
másrészt a meggyökeresedett 
rossz hatalomgyakorlási mecha-
nizmusoknak, túlkapásoknak, 
visszaéléseknek köszönhetően 
jutott el a magyar társadalom az 
1956 őszi robbanáshoz. Vitatta 
azt az 1956 decemberében 
Kádártól elhangzott (és később 
az MSZMP ellenforradalmi 
narratívájának alapját képező) 
állítást, miszerint az október 
23-án kezdődött események érté-
kelése csakis ellenforradalom 
lehet. Kádár okfejtését idézve: „...
az 1945–1949-es években forra-
dalom ment végbe, mégpedig 
proletárforradalom, klasszikus 
meghatározás szerint. Ez a forra-
dalom győzelmesen megdön-
tötte a kapitalisták uralmát, és 
megteremtette a munkásosztály 

4 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. december 2–3-i ülésének jegyzőkönyve. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes 

vezető testületeinek jegyzőkönyvei I. Szerk. Némethné Vágyi Karola – Sipos Levente. Budapest, Intera, 1993, 142–143.
5 Nagy i. m. 2006, 221.

hatalmát. A munkásosztály 
átvette a hatalmat. Ez törté-
nelmi tény, amit itt megtárgyalni 
nem kell. Marxisták–leninisták 
számára elkerülhetetlenül az 
a kérdés tehát, hogy lehetsé-
ges-e egy győzelmes proletár-
forradalmon belül forradalom? 
Erre a válasz teljesen világos. 
Győzelmes proletárforradalom 
rendszerében nem lehetséges 
semmiféle forradalom, csak 
ellenforradalom. [...] Az október 
23-án kezdődő események 
alapvető jellege nem valamiféle 
forradalom, mert nem volt sem 
munkásforradalom, sem népi 
forradalom, sem nemzeti forra-
dalom. Az összes alapvető jelleg-
zetessége: ellenforradalom.”4 
Nagy Imre viszont – legalábbis a 
forradalmat követően már – úgy 
vélte, hogy ha a szocializmusban 
nincs helyes vezetés, akkor a 
rendszeren belüli konfliktus 
nemcsak hogy lehetséges, de 
egyenesen elkerülhetetlen. „Ez 
azokra vonatkozik, akik sehogy 
sem akarják elfogadni azt, hogy 
a szocializmusban, a szocialista 
forradalom után is lehetségesek 
konfliktusok, azaz forradalmak, 
ha a rossz vezetés miatt az ellen-
tétek kiéleződnek és kirobbannak. 
És ez nem ellenforradalom, amint 
azt hangoztatják. Nem antago-
nisztikus ellentmondások ellen-
tétekké válása, s kirobbanásuk 
megelőzése csak akkor valósít-
ható meg, ha a vezető szervek 
helyesen és időben megoldják 
azokat. Ellenkező esetben konflik-
tushoz vezetnek!! Ez történt 
nálunk 1956 októberében és 
novemberében!!”5

Az ötvenes évek elején jól érzé-
kelhető változás vette kezdetét 
mind a Szovjetunión belüli 

viszonyok, mind pedig a Moszkva 
és Magyarország, tágabb érte-
lemben véve pedig a Szovjetunió 
és az érdekszférájához tartozó 
közép- és kelet-európai országok 
közötti kapcsolatokban. A kapcso-
latok újragondolásának igénye 
nagyjából egyidőben, 1952 táján 
mind szovjet, mind magyar 
részről felmerült. Magyarország 
esetében lokális szempontok 
vezettek a reformok szükséges-
ségének felismeréséhez, ami 
lényegében a Rákosi-rendszer 
politikai korrekciójának egyre 
sürgetőbben jelentkező kény-
szerével írható le. A Szovjetunió 
esetében is jelen voltak lokális 
szempontok, hiszen a fegyver-
kezésre koncentráló gazdaság-
politika az ötvenes évek elejére 
a kelet-közép-európai országok 
mellett a Szovjetuniót is megvi-
selte, és társadalmi válságok 
jelei is mutatkoztak. A lokális 
szempontok azonban globális 
megfontolásokkal is kiegészültek. 
Szovjet részről a szövetségese-
ikkel való kapcsolat konszolidá-
ciós folyamata a hidegháborús 
enyhülést előkészítő új külpoli-
tikai irányvonalba illeszkedett. 
Ezek a folyamatok értek össze 
1952–53-ban, éppen egy ellent-
mondásos időszak kezdetén, 
amikor a nemzetközi esemé-
nyekben egyszerre volt jelen a 
Kelet és Nyugat viszonyában 
kibontakozó enyhülés, valamint 
az egymást követő válságok, 
mint az 1953-as berlini felkelés, 
a poznańi munkáslázadás 1956 
nyarán, vagy a magyar forra-
dalom, illetve a szuezi válság. 
Az enyhülési folyamat tehát 
nem Sztálin halálával kezdődött 
el, az inkább csak teret adott 
annak, hogy a szovjet vezetés 
elkezdje új alapokra helyezni az 
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érdekszféra országaival fennálló 
kapcsolatokat.6 

A szovjet–magyar viszony új 
alapokra helyezésének kezdetét 
az 1953. június 13–16-án 
Moszkvában megtartott magyar–
szovjet találkozó jelentette. Itt 
a szovjet vezetés arról tájékoz-
tatta a magyar delegációt, hogy 
– okulva a korábbi tapasztala-
tokból – a jövőben a két vezetés 
közötti kapcsolatokat átalakítják, 
„felelősebb és komolyabb” 
formát adva neki.7 A júniusi 
moszkvai találkozó azonban 
nem elsősorban a kapcsolatok 
átalakítása miatt volt jelentős, 
hanem azért, mert itt fogalma-
zódott meg szovjet részről annak 
a megújulási kísérletet jelentő 
politikai irányváltásnak az igénye, 
amely Magyarországon az „új 
szakaszként” Nagy Imre nevéhez 
kötődik. 

Nagy Imre júliusban ismerte-
tett kormányprogramja8 több 
szempontból is jelentőséggel bírt. 
Ott és akkor a párttagok jelentős 
részét elbizonytalanította 
ugyan, de a parasztságnak és 
a munkásságnak ígéretet és 
reményt jelentett. Számukra 
merőben szokatlan volt egy 
olyan politikus, aki törvényes-
ségről, demokráciáról, vallási 

6 Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944–1991. Budapest, Osiris-MTA TK, 

2019, 76–94.; Uő: Hidegháború, enyhülés és az 1956-os magyar forradalom. Évkönyv 5., 1996/1997. Szerk. Bak János. Budapest, 1956-

os Intézet, 1997, [201–213.] 202.; Bottoni, Stefano: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. Budapest, MTA BTK 

Történettudományi Intézet, 2015, 114–119.
7 Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól, 1953. 06. 13–16. [Közreadja: T. Varga György.] Múltunk, 

1992/2–3, [234–269.] 267.; Az 1953 és 1956 közötti magyar–szovjet kapcsolatokról lásd még: Muszatov, Valerij: Szovjet–magyar 

kapcsolatok, 1953-1956. In: Évkönyv V. i. m. 1997, 43–48.
8 A programbeszédet lásd: Az 1953. évi július hó 3-ára összehívott országgyűlés naplója. I. Budapest, 1967, 12–25.; továbbá: A kormány 

programmja az országgyűlés előtt. Szabad Nép, 1953. 07. 05. 1–3.
9 Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz 1. Budapest, 1956-os Intézet, 1996, 539.
10 A kormányprogram jelentőségéről lásd: Vásárhelyi Miklós: Az első meghiúsított reformkísérlet. In: Ötvenhatról nyolcvanhatban. Az 

1956-os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete című 1986. december 5-6-án Budapesten rendezett tanácskozás jegyzőkönyve. 

Szerk. Hegedűs B. András. Budapest, Századvég – 56-os Intézet, 1992. A tanulmány korábban megjelent a Medvetáncban is: Medvetánc, 

1988/2–3, 149–205.
11 Nagy Imre miniszterelnökké történő kinevezését az 1953. júniusi moszkvai találkozón vetették fel a szovjetek. Jegyzőkönyv a szovjet 

és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól...

kérdésekben tanúsított türe-
lemről beszél, és nem a kommu-
nista hatalomgyakorlásban 
megszokott taktikai önkritikagya-
korlás okán ismeri el a korábban 
elkövetett hibákat. A programbe-
széd hatásának jelentős szerepe 
lett  abban is, hogy három évvel 
később, a forradalom kirob-
banásakor mederbe terelte a 
jogos indulatoktól fűtött cselek-
vési vágyat, irányt adva az 
indulatoknak.9 És végül szélesebb 
perspektívából szemlélve a 

kormányprogramot: jelentős volt 
abból a szempontból is, hogy az 
első komoly korrekciós kísérletet 
jelentette a szocialista blokkon 
belül, amely a sztálini modelltől 
eltérő struktúrát próbált 
megvalósítani.10

Nagy Imre politikai felhatalma-
zása de facto a szovjet vezetéstől 
származott.11 A sajátos magyar 
helyzethez igazított programja 
– és vele politikai léte is – az ez 
idő tájt gyorsan változó szovjet 

Nagy Imre miniszterelnök egy szőlősgazdánál, 1953-ban. Az új kormány-
program a párttagok jelentős részét elbizonytalanította ugyan, de a paraszt-
ságnak és a munkásságnak ígéretet és reményt jelentett. 
Fotó: Fortepan, 21561 / Hegedűs Judit



42 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

hatalmi egyensúly alakulásával 
kapcsolódott össze. A regnálása 
alatt létrejött két további moszkvai 
találkozó jól mutatja, hogy a 
szovjet támogatás mennyire 
ingatag volt. Az 1954. májusi, 
„rosszkedvű családi tanácsko-
záshoz”12 hasonlító találkozó után 
a Nagy Imre számára totális 
vereséget jelentő 1955. januári 
alkalom lényegében miniszterel-
nökségének végét jelentette.13 

Akárcsak Nagy Imre esetében, úgy 
Kádár Jánosnál is jó támpontot 
biztosít a forradalom alatt hozott 
döntések megértését illetően a 
személyiség és a politikai pálya 

12 Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz 2.  Budapest, 1956-os Intézet, 1996, 62.
13 A két találkozó dokumentumait lásd: Rainer M. János – Urbán Károly: „Konzultációk”. Dokumentumok a magyar és a szovjet 

pártvezetők két moszkvai találkozójáról 1954-1955-ben. Múltunk, 1992/4, 124–148.
14 Kádár a börtönben tapasztaltakról és a vele szembeni bánásmódról egy alkalmat kivéve soha nem beszélt. Kádár János – Végakarat. 

Szerk. Kanyó András. Budapest, Hírlapkiadó, 1989, 79.
15 Rainer M. János: Ötvenhat után. Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 26.
16 Nagy Imre és Kádár János találkozóját Vásárhelyi Miklós és Losonczy Géza szervezte meg 1954 végén. A találkozó azonban nem 

hozott sikert. Kádár a pártszerűségre hivatkozva „mereven elzárkózott mindenfajta olyan kapcsolattól, amelyik nem teljesen hivatalos 

és szabályszerű pártkapcsolat, és még a politikai vitába se volt hajlandó belemerülni”. Lásd: Kádár János a kortársak emlékeiben. 

Vásárhelyi Miklós visszaemlékezése. Rubicon, 2000/7–8, 80.
17 Rainer M. i. m. 2003, 28.

vizsgálata. Kádár a negyvenes 
évek végére már tapasztalt, jó 
politikai érzékkel rendelkező 
politikus volt. Gondolkodásában 
nem a teoretikus megközelí-
tések, sokkal inkább a gyakor-
lati megfontolások domináltak. 
Mély elkötelezettség élt benne 
a szocializmus ügye iránt, 
amit még a börtönben töltött 
évek14 sem ingattak meg, sőt, 
Kádár azon kommunisták közé 
tartozott, akik a börtönben csak 
még eltökéltebb kommunistákká 
váltak, a sorsukban beállt kedve-
zőtlen fordulatot pedig amolyan 
rendszerhibaként, „üzemi 
balesetként” fogták fel.15

Kádár János 1954-ben a Nagy 
Imre által meghirdetett amnesz-
tiával szabadult a börtönből, 
ahol 1951-es elítélését követően 
életfogytiglani börtönbüntetését 
töltötte. Csaknem teljes rehabili-
tálását követően – a KMP 1943-as 
feloszlatásáért a politikai felelős-
sége megmaradt, amelyet utólag 
is elismert – került vissza abba 
a politikai közegbe, amelyben 
a hatalomért folyó harc során 
végül a csúcsra emelkedett. 
Olyan időszak volt ez, amikor 
a párt egysége szembetűnően 
megbomlott, ezért érthető 
módon a politikai gondolkodása 
középpontjában az „egységes 
pártvonal” kialakítása és fenntar-
tása állt. Nagy Imre tevékenysé-
gében is ennek a pártegységnek a 
gyengítését látta, az egység fenn-
tartása iránt érzett elkötelezett-
sége16 – valamint „a bátorság és 
intellektuális merészség hiánya”17 
– jelentette 1956 tavaszáig a 
korlátját a Nagy Imre felé köze-
ledésének, valamint a fékező-
erőt a hatalmi csúcs felé törek-
vésének. Nagy Imre bukásával 
– melynek jelei már 1955 decem-
berétől láthatók voltak – tisztult 
a kép, és a hatalom felé vezető 
úton Rákosi leváltása jelentette 
a következő feladatot, akinek 

Kádár János egy 1956. májusi budapesti pártaktíván. A Nagy Imre-féle am-
nesztiával szabadult 1954-ben. Fotó: Fortepan, 79124 / Berkó Pál
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meggyengítésére a törvényesség 
ügye18 kínált lehetőséget.

Az SZKP 1956 februárjában 
megrendezett 20. kongresszu-
sának döntései nyomán, az MDP 
Központi Vezetőségének március 
12–13-i ülésén vita alakult ki a 
kommunisták ellen elkövetett 
törvénysértéseket illetően. A 
vita lényegében a pártvezetés 
és annak párton belüli ellenzéke 
közötti hatalmi harc leképe-
ződéseként értelmezhető, és 
mint ilyen, fontos mozzanat a 
forradalom kitöréséhez vezető 
hónapokban fennálló hatalmi 
egyensúly megértésében. Az 
ülést követően indult el az a 
gyors ütemű folyamat, amelynek 
során Kádárt – akinek sorsa ez 
idő tájt szorosan összefonódott 
Rákosi politikai jövőjével, illetve 
Farkas Mihály ügyének alakulá-
sával19 – a Politikai Bizottságba, 
majd a Központi Vezetőségbe 
választották. 

A március 12–13-i ülésen Kádár 
János a Rákosi Mátyás expo-
zéjára adott hozzászólásában a 
döntéselőkészítési folyamatok, a 
hatékonyság, a bürokrácia és a 
döntéshozói felelősség hiányának 

18 Hruscsov az SZKP XX. kongresszusán, zárt körben elmondott beszédében feltárta a sztálini hatalomgyakorlás módszereit. „Tények 

igazolják, hogy sok önkényt Sztálin parancsára követtek el, teljesen figyelmen kívül hagyták a törvényesség normáit, mind a pártban, 

mind állami szinten. […] Ha Sztálin azt mondta, hogy valakit le kell tartóztatni, akkor ellenvetés nélkül tudomásul kellett venni, hogy 

az illető a »nép ellensége«, s az állambiztonsági szervezet élén álló Berija-féle banda tagjai, önmagukat is túllicitálva bizonygatták a 

letartóztatottak bűnösségét és a hamisított dokumentumok igaz voltát.” Hruscsov, Nyikita: A személyi kultuszról és következményeiről. 

Beszámoló az SZKP XX. kongresszusának zárt ülésén 1956. február 25. (Ford. Zalai Edvin) Budapest, Kossuth, 1988. 42-43. A beszéd 

gyengítette a törvénytelenségekben érintett Rákosit, és erősítette a pártellenzéket, egyben utólagos igazolást jelentett Nagy 

Imrének, mivel 1953-as kormányprogramjának fontos eleme volt a törvényesség helyreállítása. Hruscsov beszédének magyar 

következményeiről lásd: Feitl István: Szembesülés. Az MDP vezetői és a XX. kongresszus. Múltunk, 2006/2, 201-226. 
19 Huszár Tibor: Kádár I. Budapest, Szabad Tér – Kossuth, 2001, 249.
20 Kádár János: Felszólalás az MDP Központi Vezetőségének 1956. március 12-13-i ülésén. MNL OL M-KS 276. f. 52. cs. 33. ő. e.
21 Farkas ügyének kivizsgálására március 13-án bizottság alakult, amelynek tagjai Apró Antal, Házi Árpád, Kovács István, Molnár Erik 

és Nógrádi Sándor voltak. A bizottság jelentését a Központi Vezetőség 1956. július 18-21-i ülésén tárgyalta. A jegyzőkönyvet és a 

meghozott határozatot lásd: MNL OL  M-KS  276. f. 52. cs. 35. ő. e. Az ügyében hozott határozat értelmében a Központi Vezetőségből 

és a pártból is kizárták, később megfosztották katonai rangjától is. A következő évben a bíróság 14 év börtönre ítélte, ahonnan 

kegyelemmel 1960-ban szabadult. 
22 Állásfoglalás az SZKP XX. kongresszusa után kialakult helyzetről és a feladatokról. MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 283. ő. e.

kérdéseit feszegette, és rámuta-
tott arra, hogy a munkásság és a 
pártvezetés közötti kapcsolatok 
meglazultak az utóbbi években. 
Legélesebben azonban nem 
véletlenül a törvényesség kérdése 
kapcsán szólt, hiszen az SZKP 
20. kongresszusa óta a figyelem 
középpontjába került kérdés 
egyben a Rákosi-féle vezetés 
Achilles-sarkát is jelentette, azt 
a pontot, amelyen keresztül 
támadhatóvá vált Rákosi politi-
kája. „Megmondom, elvtársak, 
szerintem a törvényesség 
kérdését a Politikai Bizottság még 
nem rendezte úgy, ahogyan azt 
rendezni kell, olyan módon, ami 
teljes megnyugvást és bizton-
ságot ad az emberek számára. 
Megmondom, szerintem ehhez 
a rendezéshez mi kell. Elvtársak, 
nem lehet az, hogy a Farkas 
Mihály elvtárs anélkül, hogy felelt 
volna a párt előtt, itt ül a Központi 
Vezetőség tagjai között és nekem, 
ha találkozom vele, kezet kell vele 
fognom. [...] Azt szokták mondani 
a régi világban, hogy akinek 
Krisztus a barátja, az mindent 
megengedhet magának. Hát ne 
legyen egy olyan új közmondás, 
hogy akinek a Farkas Mihály a 
papája, az mindent megengedhet 

magának, azzal szemben a 
törvény nem érvényes. [...] 
Megmondom, elvtársak, azok 
után, ami nálunk volt, holttestek 
állnak közöttem és Farkas Mihály 
között, ártatlanul meggyilkolt 
kommunisták holtteste, amiben 
neki jelentős szerepe volt. S amíg 
ezért ő nem felelt, én nem tudom 
elfogadni vezetőmnek.”20 Bár 
Farkasról beszélt, Kádár szavai 
egyértelműen Rákosit célozták, 
aki rögtön szót kért, és arról 
biztosította a jelenlévőket, hogy 
a Politikai Bizottság határozata 
alapján Farkast már visszahívták 
Moszkvából, ahonnan jelenleg 
ragályos betegsége okán nem 
indulhatott még el.21 Az MDP 
1956. április 26-i ülésén döntöttek 
Kádárnak a PB soraiba történő 
választásáról. Az ülésen elfoga-
dott határozat értelmében „Kádár 
János elvtárssal beszéljen Rákosi 
Mátyás, Hegedüs András és Gerő 
Ernő elvtárs. Amennyiben Kádár 
elvtárs kommunista magatar-
tást tanúsít, önkritikusan értékeli 
múltbeli tevékenységét, és a 
Központi Vezetőség előtt is önkri-
tikát gyakorol, úgy őt is javasolni 
kell a Központi Vezetőségbe és a 
Titkárság tagjául, esetleg a Politikai 
Bizottság tagjául.”22 Az ülésről 
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Rákosi és Hegedüs külön-külön is 
tájékoztatták Andropov23 szovjet 
nagykövetet, igen kedvezőtlen 
képet festve Kádárról, ingatag, 
megbízhatatlan embernek festve 
le őt, a Politikai Bizottságba 
történő megválasztását pedig 
a pártvezetés egységét veszé-
lyeztető döntésnek tartották. 
Rákosi és Hegedüs akciója – 
akiknek szándéka Andropov 
tájékoztatásával tulajdonképpen 
a Kádárnak az SZKP vezetése 
előtti lejáratása és az iránta való 
bizalmatlanság felébresztése 
volt – célt ért. Andropov azzal 
a megjegyzéssel továbbította 
jelentését Moszkvába, hogy 
Kádárnak a PB-be történt bevá-
lasztásával „komoly enged-
ményt tesznek a jobboldali és 
demagóg elemeknek, nyilván 
arra számítva, hogy ezzel tompít-
hatják az utóbbiak kritikáját. 
Annak ellenére, hogy barátaink 
nem kérik ki tanácsunkat e 
kérdésben, célszerű lenne 
mindezt megbeszélni velük…”24 
A következő hetekben tovább 
folytatódott a párton belüli 
egység bomlása. A július 13-án 
Magyarországra érkező Mikojan25 
megbeszélést folytatott az MDP 

23 Andropov, Jurij Vlagyimirovics (1914–1984): szovjet politikus. 1953 és 1957 között a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete, 1957 és 1967 között az SZKP Központi Bizottsága Szocialista Országok Együttműködési Főosztályának vezetője, 1961-től 

az SZKP KB tagja. 1967 és 1982 között a KGB vezetője, 1973-tól az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, 1982 és 1984 között az SZKP 

főtitkára.
24 Jelentés Budapestről. (1956. 04. 29.). A Jelcin-dosszié. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva – Hegedűs B. András – Litván 

György – Rainer M. János. Budapest, Századvég – 56-os Intézet, 1993, 21–24.  
25 Mikojan, Anasztaz Ivanovics (1895–1978): szovjet politikus. 1926 és 1953 között bel- és külkereskedelmi, közellátási és élelmiszeripari 

népbiztos, 1937 és 1964 között a Szovjetunió Népbiztosok Tanácsának elnökhelyettese, majd első elnökhelyettese, 1964-ben a 

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. 1926 és 1976 között az SZKP Központi Bizottságának tagja, 1935 és 1966 

között az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja.
26 Mikojan távirata Budapestről. In: Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Szerk. Szereda, Vjacseszlav 

– Sztikalin, Alekszandr. Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993, 40–46.
27 Rákosi szűkszavú lemondólevelét közölte a sajtó. Rákosi Mátyás elvtárs levele a Központi Vezetőséghez. Szabad Nép, 1956. 07. 19. 1. 
28 Pünkösti Árpád: Rákosi bukása, száműzetése és halála, 1953–1971. Budapest, Európa, 2001, 377–378.
29 Huszár i. m. 2001, 273–377.
30 Kádár megválasztásáról a jelen lévő Mikojan és Szuszlov Moszkvába küldött jelentésükben a következőképpen fogalmaztak: „Mivel 

tömegesen követelik Gerő távozását és a szovjet csapatok Magyarországról való kivonását, napközben a Politikai Bizottság a mi 

részvételünkkel ülést tartott, amelyen Gerő elvtárs egyetértésével elhatározta, hogy felmenti őt a KV első titkárának funkciójából. 

Gerő helyére Kádár elvtársat jelölték.” Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP Központi Bizottságának. (Budapest, 1956. 10. 25.). A 

„Jelcin-dosszié”... i. m. 1993, 51. 

vezetőivel. Moszkvába küldött 
jelentésében egy megosztott, 
tehetetlen, a hatalmából napról 
napra veszítő pártról számolt be. 
Mikojan a helyzet megoldását 
részben személycserével látta 
megoldhatónak, ezért javaslatot 
tett Rákosi leváltására.26 Rákosi 
végül hivatalosan a „személyi 
kultusz” és a „szocialista törvé-
nyesség” terén elkövetett hibáiba 
bukott bele – lemondólevelében 
betegsége mellett ezekre hivat-
kozott27 – Kádár tehát jó helyen 
támadta őt. Bár maga Rákosi is 
úgy vélte, az utóda csak Kádár 
lehet,28 nem így történt. Az 1956. 
júliusi KV ülésen Gerő Ernőt 
választották meg első titkárnak, 
Kádár a KV, a PB és a Titkárság 
tagja lett. Kádár ezzel vere-
séggel felérő győzelmet aratott 
– értékelte találóan könyvében 
Huszár Tibor Kádár júliusi 
plénumon elért eredményét. 
Bár visszakerült a legfőbb 
döntéshozói testületekbe, ott 
Gerő első titkári pozíciója épp 
a változatlanságot volt hivatott 
fenntartani, új pozícióiból pedig 
nem volt módja összegyűjteni és 
„álcázott politikai erővé” szervezni 
az ellenzékieket, akik így Nagy 

Imre körül csoportosultak.29 
Kádár hatalomba vezető útja 
azonban már a vége felé 
közeledett, személyisége, 
motivációi és képességei pedig 
alkalmassá tették őt a forradalom 
leverésében és az új rezsim tartós 
megszilárdításában játszott 
vezető szerepére.

ÉRTELMEZÉS 1956-BAN

Kádárt október 25-én választották 
meg Gerő utódául a Központi 
Vezetőség élére.30 Részint mivel 
az események középpontjában 
állt, ahol cselekvést vártak el tőle, 
részint személyiségéből fakadóan 
is – nem volt Nagy Imréhez 
hasonló töprengő alkat – a forra-
dalmat egy minél gyorsabban 
megoldandó politikai krízis-
ként szemlélte. Az eseményekre 
vonatkozó szemléletmódjának 
horizontját nem a mélyelem-
zések következtetései jelentették, 
hanem a fennálló probléma 
hatékony, célszerű, pártszerű és 
a szovjet vezetés szándékaival 
összhangban lévő megoldására 
való törekvés. Ennek megfelelően 
a forradalommal kapcsolatos 
kommunikációja is folyamatosan 
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változott. E változó kommunikáci-
ónak azonban akadt egy állandó 
eleme, ez pedig a munkásosz-
tályról alkotott képe, amely egy 
sajátos, Kádár egész politikai 
pályája során jellemző, szinte 
glorifikált munkásosztály-kép. Ez 
a rögzült ideálkép nem engedte 
számára sokáig elismerni azt az 
egyszerű tényt, hogy a felkelők 
többsége elégedetlen munkás. 
E tény nyilvános kimondását 
kezdetben makacsul igyeke-
zett kerülni, majd ennek tartha-
tatlansága után új felmentést 
talált: a becsületes emberek közé 
keveredett ellenforradalmárok 
toposzával hárította a valóságot. 
Október 25-én délután, első 
titkárként elmondott első 
beszédében így fogalmazott: 
„Ifjúságunk egy része békésnek 
indult és a résztvevők nagy 
többségének céljaiban becsü-
letes felvonulása néhány óra 
múltán a bekapcsolódott népel-
lenes ellenforradalmi elemek 
szándékai szerint a népi demok-
rácia államhatalma ellen irányuló 
fegyveres támadássá fajult.”31 
Ebben az értékelésben ekkor 
még egyetértésben voltak Nagy 
Imrével, aki ugyanezen a napon 
hasonlóan vélekedett: „Kisszámú 
ellenforradalmár, felbujtó, 
Népköztársaságunk rendje ellen 
fegyveres támadást indított, 
amelyet Budapest dolgozóinak 
egy része, az ország helyzete 
felett érzett elkeseredése követ-
keztében támogatott.”32

31 Kádár János rádióbeszéde. In: A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. – november 9. Szerk. Varga László. 

Budapest, Századvég – Nyilvánosság Klub, 1989, 71.
32 Nagy Imre rádióbeszéde. In: A forradalom hangja... i. m. 1989, 72.
33 Mikojan jelentése Budapestről. (1956. 10. 26.) In: Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Hegedűs 

B. András – Kende Péter – Litván György – Rainer M. János – S. Varga Katalin. Budapest, 1956-os Intézet, 1996, 186–188.
34 Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság és a Magyar Írók Szövetsége volt a SZOT tárgyalópartnere. A Szakszervezetek Országos 

Tanácsának Elnöksége, az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság és a Magyar Írók Szövetsége megállapodása. In: Ötvenhat októbere és 

a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai, 1956. október 24. – október 28. Szerk. Ripp Zoltán – Horváth 

Julianna. Budapest, Napvilág, 1997, 151–152.
35 Kádár értékelése szerint a SZOT megállapodása „halálos csapás a munkásmozgalomra, a pártra”. Ripp Zoltán: A pártvezetés 

végnapjai. In: Ötvenhat októbere... i. m. 1997, [168–314.] 285.

Az események fogalmi értelmezé-
sére tett első komolyabb kísérlet 
október 27–28-án, az MDP 
Politikai Bizottságának ülésén 
történt. Az előző napok esemé-
nyeiből akkorra már világossá 
vált, hogy az addig követett irány 
nem tartható, és változtatásra 
van szükség. Mikojan október 
26-i jelentésében beszámolt 
arról, hogy a magyar vezetést 
munkások, értelmiségiek és egye-
temisták delegációi keresik fel, a 
kormány összetételének megvál-
toztatását követelve. Mikojan a 
lehetséges alternatívákat össze-
foglalva úgy vélekedett, hogy 
a helyzetnek két lehetséges 
megoldása van. Az első szerint a 
szovjet hadseregre támaszkodva 
folytatni a harcot, ami azonban a 
társadalomban a magyar vezetés 
iránti teljes bizalomvesztéshez 
és további halálos áldozatokhoz 
vezet. A második lehetőség – 
amelyet a magyar vezetők több-
ségében támogattak – a kormány 
átalakítása, bevonva olyan 
személyeket, akik élvezik a társa-
dalom többségének bizalmát, és 
megkezdeni a tárgyalásokat.33 A 
döntés végrehajtása a párt és a 
kormány vezetőire, Kádár Jánosra 
és Nagy Imrére maradt. 

A Politikai Bizottság ülésén Kádár 
amellett érvelt, hogy lehető-
séget kell adni a harcolóknak 
a fegyverletételre, amihez arra 
van szükség, hogy ne tekintsék 
őket ellenforradalmároknak. 
Az ellenforradalmi narratíva 

átértelmezéséről a SZOT és egy 
diákszervezet34 között éppen 
zajló tárgyalás kapcsán szólt, ahol 
az események megnevezésére 
a „nemzeti demokratikus forra-
dalom” kifejezést használták. 
Kádár gondolkodására jellemző, 
hogy ezt az információt is két 
elem, a pártegység és a munkás- 
osztály fogalmai köré rendezve 
tudta értelmezni. A három 
szereplő között létrejött megálla-
podásban, pontosabban abban, 
hogy abból a párt és a kormány 
kimaradt, a pártegység megbom-
lását és a munkásosztály elvesz-
tését vélte felfedezni. A megálla-
podás egy további nyugtalanító 
tényt is jelenthetett számára, 
mégpedig azt, hogy a forradalom 
két meghatározó társadalmi 
csoportja, az egyetemi ifjúság és 
a munkásság egymásra talált.35 
„Éjfélkor értesültünk, hogy a 
SZOT tárgyal egy diákszervezettel, 
ami alapjában különbözik attól, 
amit mi megoldásnak tekintünk. 
Ez megegyezés lenne, külön a 
párttól, az egész megmozdulást, 
úgy ahogy van, nemzeti 
forradalomnak tekintené. Az a 
tény, hogy a SZOT és a diákok külön 
nyilatkozatot adnak ki a párt és a 
kormány nélkül, ez a mi politikai 
vonalunk teljes kettéválását 
jelenti. Gáspár [Sándor] elvtárs 
jóhiszemű volt, de egészen 
biztos, hogy mégis így alakulna 
ki. A külön nyilatkozat a munkás- 
osztály elválását jelentené a 
párttól. Nem tudom feltételezni, 
hogy a munkásosztály ne látná 
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ennek a jelentőségét, ha megma-
gyarázzuk. Ez elvileg is tartha-
tatlan, gyakorlatilag pedig azt 
jelenti, hogy a KV és a kormány 
minden tekintélye megdőlt, ha 
azt mondjuk, hogy akik még az 
utolsó percben is harcolnak, 
nemzeti hősök, akkor a vezető 
szervüket a munkások és diákok 
nem a párt KV-ban, hanem a 
SZOT-ban vagy egyebütt látják.”36 
A minősítés kapcsán Kádár még 
egy fontos dologra mutatott 
rá, amelyből kiderült, hogy 
nem csupán hatalmi-technikai 
megfontolások miatt ellenezte 
a nemzeti forradalom minősí-
tést. Mivel a forradalom ötödik 
napja zajlott, áldozatokat hagyva 
mindkét oldalon, a nemzeti 
forradalomként való átértékelés 
már nem jöhetett szóba, hiszen 
azzal erkölcsileg védhetetlenné 
váltak volna az elmúlt napok 
eseményei. „A megmozdulást 
csak így nemzeti forradalomnak 
nevezni nem szabad, mert ez 
azt jelenti, hogy mindenki, aki 

36 Az MDP KV Politikai Bizottsága ülésének jegyzőkönyve. (1956. 10. 28.) In: Ötvenhat októbere... i. m. 1997, [98– 115.] 98–99.
37 Uo.
38 Uo. 106.
39 Ripp i.m. 1997, A pártvezetés végnapjai… 1997, 271.
40 Uo. 284–285.
41 Az MDP Központi Vezetőségének határozata. (1956. 10. 28.). In: Ötvenhat októbere... i. m. 1997, 122 –124.
42 A rádióban elhangzott beszédet lásd: A forradalom hangja… i. m. 1989, 131-133. A szöveg megszületésének körülményeiről lásd: 

Rainer M. i. m. (2) 1996, 279–280.

ellenünk van, forradalmár, és mi 
ellenforradalmárok vagyunk. Meg 
kell találni a megfelelő formát.”37 
Nagy Imre hozzászólásában így 
vélekedett: „Két lehetőség van: 
ha mi a széles alapokon nyugvó 
mozgalmat ellenforradalomnak 
értékeljük, mint ahogy először 
annak értékeltük, akkor nem 
marad más lehetőség, mint az 
az út, hogy fegyveres tankok és 
tüzérség segítségével verjük le. 
Ez a tragédia. Most már látjuk, 
hogy ez az út nem a mi utunk. 
[...] Nagy, hatalmas népi erőkre, 
amelyek mozgásban vannak, 
támaszkodni kell és élére kell 
állni.”38 Végül Kádár a fordulat 
mellé állt. Véleményének 
megváltoztatásában szerepet 
játszhatott, hogy bizonytalan 
volt, és ebben a lelkiállapotban 
könnyebben hatottak rá Nagy 
Imre érvei,39 valamint a fentebb 
említett Szakszervezetek 
Országos Tanácsának Elnöksége, 
az Egyetemi Forradalmi 
Diákbizottság és a Magyar Írók 

Szövetsége megállapodása, 
amely azzal a veszéllyel fenye-
getett, hogy a párt és a kormány 
mellett egy új, hitelességgel és 
társadalmi támogatottsággal 
bíró hatalmi központ jön létre, 
kiszorítva a pártot az irányító 
szerepből.40

A fordulatot hozó 28-i ülést 
követően a párt részéről 
határozat, a kormány részéről 
pedig nyilatkozat született. Az 
értékeléssel kapcsolatban a 
határozat a régi pártvezetés elhi-
bázott politikájának következ-
ményeként értékelte az esemé-
nyeket. Eszerint 24-én fegyveres 
felkelés tört ki, amelynek fő oka 
a munkásosztály gazdasági érde-
keinek elhanyagolása, a politikai 
vezetés hibái és az állami bürok-
ratizmus voltak. A fegyveres 
felkelés célkitűzései helyesek 
voltak, de ellenforradalmi erők 
is bekapcsolódtak, amelyek célja 
a munkásosztály hatalmának 
megdöntése volt.41 A kormány-
nyilatkozatot Nagy Imre olvasta 
fel 28-án délután. Nagy a pártha-
tározatnál élesebben és ponto-
sabban fogalmazva szakított az 
ellenforradalmi értékeléssel, 
és az eseményeket „egy nagy, 
egész népünket átfogó és eggyé 
forrasztó nemzeti demokratikus 
mozgalomként” értékelte.42 A 
Szabad Nép október 28-i vezér-
cikkében szintén az ellenforra-
dalmi narratíva tarthatatlansága 
mellett érvelt: „Nem értünk egyet 
azokkal, akik az elmúlt napok 
eseményeit sommásan ellen-
forradalmi, fasiszta puccskísér-
letnek minősítik. [...] Látnunk 

A Szabad Nép nevezetes, fordulatot jelző írása: Híven az igazsághoz. „Látnunk 
kell, hogy egész népünket átfogó és eggyé forrasztó nagy nemzeti demokra-
tikus mozgalom fejlődött ki hazánkban...” Fotó: Arcanum Adatbázis
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kell végre, hogy egész népünket 
átfogó és eggyé forrasztó nagy 
nemzeti demokratikus mozgalom 
fejlődött ki hazánkban…”43 A 
lap másnapi vezércikke – össz-
hangban a párt szándékával44 – 
már a magyar ifjúság győzelmét 
hirdette.45

Az október 28-i fordulathoz Nagy 
Imre és Kádár János átmeneti 
érdekazonosságon alapuló 
együttműködésére volt szükség. 
A helyzet azonban az MSZMP 
megalakulásával és a magyaror-
szági folyamatok szovjet megíté-
lésének átalakulásával gyorsan 
megváltozott. Az események 
értékelése kapcsán Moszkvában, 
az SZKP KB november elsejei 
elnökségi ülésén kialakult kép 
szerint Magyarországon az elmúlt 
napokban felerősödött a szovjet-
ellenesség, Nagy Imre kormánya 
nem ura a helyzetnek, ellenforra-
dalmi puccs ment végbe, és félő, 
hogy az országot elveszítik.46 A 
másnap, Kádár János, Münnich 
Ferenc és Bata István részvéte-
lével47 kibővített ülésen Kádár 
általános beszámolót adott a 
magyarországi helyzetről. Ebben 

43 Híven az igazsághoz. Szabad Nép, 1956. 10. 28. 1. A lap ezen a napon még egy cikket közölt, amely hasonló hangvétellel értékelte 

az eseményeket: Rend és bizalom. Szabad Nép, 1956. 10. 28. 2. A 28-i vezércikk említésre került az MSZMP 1957. június 27–29-i 

pártértekezletén Kádár beszédében, mint Nagy Imréék „titkos frakciós módszere”, amely morálisan ellehetetlenítette a népköztársaság 

véderőit. Lásd: Kádár János művei. 1. 1956–1958. Budapest, Kossuth, 1987, 179. Vö.: Ripp i.m. 1997, A pártvezetés végnapjai… 280–281. 

Ezt az érvelést az 1956. december 5-én elfogadott párthatározat határozati javaslatában is olvashatjuk, de ott az egy nappal későbbi, 

Hajnalodik című vezércikkel kapcsolatban. Valószínű, hogy 1957-es beszédében Kádár tévedésből összekeverte a két vezércikket. 

A határozati javaslatot lásd:  A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei 1.  Szerk. Némethné Vágyi 

Karola – Sipos Levente. Budapest, Intera, 1993, 215.
44 Az MDP KV Rendkívüli Bizottsága 1956. október 26-i ülésén döntött arról, hogy a lapok szerkesztőségeibe politikai megbízottakat 

kell kiküldeni, és csak az ő hozzájárulásukkal jelenhetnek meg a hírek. A Szabad Néphez Friss Istvánt küldték ki. Lásd: A Rendkívüli 

Bizottság 1956. október 26-án hozott határozatai. In: Ötvenhat októbere és a hatalom… i. m. 1997, 89.
45 Hajnalodik. Szabad Nép, 1956. 10. 29. 1.
46 Feljegyzés az 1956. november 1-jei ülésről. In: Döntés a Kremlben… i. m. 1996, 69–74.
47 Kádár János és Münnich Ferenc – Nagy Imre kormányának egyik államminisztere és belügyminisztere – november 2-án érkezett 

Moszkvába, míg Bata István korábbi honvédelmi miniszter már október 29-én, elhagyva Magyarországot, a Szovjetunióba távozott.
48 Feljegyzés az 1956. november 2-án Kádár János, Münnich Ferenc és Bata István részvételével tartott kibővített ülésről. In: Döntés a 

Kremlben… i. m. 1996, 75–85.
49 Feljegyzés az 1956. november 3-án Kádár János és Münnich Ferenc részvételével tartott kibővített ülésről. In: Uo. 88–95.; illetve Rainer 

M. János: Döntés a Kremlben, 1956. Kísérlet a feljegyzések értelmezésére. In: Uo. [111–154.] 148–150.
50 Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban. A fordulat napja. Ismét sortüzek. A Nagy Per. Budapest, 

Püski – Kortárs, 1997, [321–341.] 323

jelezte, hogy a felkelés nem a népi 
demokratikus rendszer megdön-
tésére irányult, és ellenforrada-
lommá minősítésével a magyar 
vezetés maga ellen fordította az 
embereket. Nagy Imrével kapcso-
latban ugyanakkor elmaraszta-
lóan nyilatkozott, kijelentve, hogy 
Nagy „politikájában viszont ellen-
forradalmi elemek vannak”.48 A 
következő napi ülésen született 
meg a döntés Kádár helyzetbe 
hozásáról és Nagy Imre félre-
állításáról,49 ami egyben a 
forradalom értékelésében is új 
szakaszt nyitott. 

Az események értelmezését 
illetően az október 28-i álláspont 
megváltoztatásába Kádár a 
Moszkvában történtek isme-
retében vágott bele, a feladat 
pedig a következő volt: „...kimon-
datni a párt legfelső vezetésével 
mindazt az 1956-os események 
tartalmáról, ami már kimondatott 
Moszkvában. Erre a színjátékra 
1956. december 2–3-án és 5-én 
került sor az MSZMP Ideiglenes 
Központi Bizottságának (IKB) 
ülésén.”50 Kádár tehát az előre 
meghatározott irányba kívánta 

terelni a párt vezető testüle-
teit, amire az Ideiglenes Intéző 
Bizottság és az Ideiglenes 
Központi Bizottság november 
11-e és december 5-e közötti 
ülésein került sor. A jegyzőköny-
veket olvasva látható, hogy itt még 
nem a későbbiekben megszo-
kottá vált, szinte előre leosztott 

Kádár János és Nyikita Szergeje-
vics Hruscsov Moszkvában, 1958-
ban. Az 1956. november 2-ai, 
Kádárt „helyzetbe hozó” moszkvai 
SZKP KB-ülés után hazatérve a 
forradalomról alkotott moszkvai 
ítéletet mondta ki újra az ittho-
ni pártvezetés. Fotó: Fortepan, 
220955 / Jakucs János



48 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

szerepek szerint jelentek meg az 
egyes vélemények, a hozzászó-
lások kevésbé koncepciózusak, 
mint a párt történetének későbbi 
időszakaiban, így sokkal inkább 
tükrözik a hozzászólók egyes 
kérdésekről az adott pillanatban 
vallott saját nézeteit. A viták 
időnként élesen megmutatták 
a testület tagjai között fennálló 
markáns nézetkülönbségeket, 
amelyek alapján mérsékelt és 
keményvonalas irányzatok váltak 
láthatóvá. Előbbi az októberi 
eseményeket „progresszív 
nemzeti demokratikus mozga-
lomnak” tekintette, amelyben 
kezdettől fogva, de hangsúlyosan 
október 30-ától jelen voltak 
az ellenforradalmi elemek. A 
kemény vonal képviselői szerint 
az események már kezdettől 
fogva ellenforradalomként 
értelmezendők.51

A november 11-i ülésen Kádár 
olyan, az eseményekre a vezetés 
perspektívájából visszate-
kintő értékelést adott, amely 
a mérsékelt állásponthoz volt 
közelebb. „A fegyveres felkelés 
kirobbantásának időpontjában 
világosan úgy nézett ki, hogy 
ellenforradalmi megmozdulásról 
van szó. Később, mikor láttuk, 
hogy különösen vidéken óriási 
dolgozó tömegek, munkások, 
bányászok stb. mozdulnak meg, 
olyan követelésekkel, szociális 
követeléseken, a szovjet csapatok 
kivonásán kívül, a begyűjtés 
eltörlése stb., amit nem lehetett 
ellenforradalmi követelésnek 
nevezni, ennélfogva lehetetlen 

51 Sipos Levente: Bevezetés. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei i.m., 1993, [7–24.] 17. 
52 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. november 11-i ülésének jegyzőkönyve. In: Uo. 26.
53 Uo. 40–42.
54 Uo. 37.
55 Kádár János elvtárs, a forradalmi munkás-paraszt kormány miniszterelnökének beszéde. Népszabadság, 1956. 11. 12. 1.
56 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. november 28-i ülésének jegyzőkönyve. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes 

vezető testületeinek jegyzőkönyvei... i. m. 1993, 126.
57 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. december 2-3-i ülésének jegyzőkönyve. In: Uo. 214–218.

lett volna az egész mozgalmat 
tovább ellenforradalmi megmoz-
dulásnak minősíteni.”52  A 
mérsékelt vonalhoz sorolható 
Aczél György felkelésként értel-
mezte az eseményeket, és úgy 
vélte, a tömeg sem gondolt arra, 
hogy ellenforradalomban vesz 
részt. A diákok és munkások 
vonatkozásában pedig kiemelte, 
hogy helytelen „ellenforradalmi 
gazembereknek” tartani őket. 
Hozzászólásában Aczél józan és 
mértéktartó módon javasolta a 
tárgyalások azonnali megkez-
dését Nagy Imrével, és a több-
pártrendszer bevezetését.53 
A kemény vonalat reprezen-
tálta Biszku Béla hozzászólása, 
aki a forradalmi kormány szűk 
tömegbázisát szélesítő politikai 
eszközt is látott az októberi 
események értékelésében. „Az 
egyik ilyen eszköz az, hogy a 
vezető testületben egységes 
álláspont legyen abban, hogy itt 
a fejlődés ellenforradalmi irányt 
vett és ez megmutatkozott már az 
első tüntetésnél...” Az ezt követő 
szavai árulkodók azzal kapcso-
latban, hogy az ellenforradalom, 
mint fogalom mennyire nem volt 
tisztázott és világosan körülha-
tárolt, illetve sokat elmondanak 
Biszku gondolkodásáról is. „Én 
ott voltam a Bem-szobornál a 
tüntetésnél, és már ott voltak 
ellenforradalmi jelszavak: 
keresztény pártot, szabad-
ságot a népnek [...]  Már ezek is 
megmutatták az orientációt.”54 
Kádár másnap elmondott 
miniszterelnöki beszédében 
a cselekmény tekintetében 

világos választóvonalat húzott 
a jószándékúak és az ártani 
akarók közé. A választóvonalat 
a Népköztársasághoz és a 
szocialista rendhez való viszony 
jelentette. Eszerint az október 
23-án megindult, szándékaiban 
tisztességes „népmozgalom” 
célja a Rákosi-klikk hibái elleni 
fellépésével a Népköztársaság 
és a népi hatalom megerősítése 
volt. Az államrend megdönté-
sére a megmozdulásokra kezde-
tektől fogva rátelepedő ellen-
forradalmárok törekedtek. Nagy 
Imre felelősségét egyértelműen 
politikai felelősségként értékelte, 
a volt miniszterelnök tisztességes 
szándékait nem vonta kétségbe.55

Az Ideiglenes Intéző Bizottság 
november 28-i ülésén Kádár 
érezhetően keményebben 
fogalmazott az események 
megítélését illetően. A korábbi 
vitákban a mérsékeltek állás-
pontját jelentő „nemzeti demok-
ratikus mozgalom” értelmezést 
már a Nagy Imre-féle pártel-
lenzék álláspontjával azono-
sította. Érvelésében hangsú-
lyos szerepet kapott a nemzet-
közi imperialista összeesküvés 
teóriája, amely később az 
ellenforradalom kitörése négy fő 
okának egyikeként jelenik meg a 
decemberi párthatározatban.56

Az Ideiglenes Központi Bizottság 
december 2-i ülésére megszöve-
gezett határozati javaslatban57 
már összeállt a későbbiekben 
dogmává vált, az ellenforradalom 
kitörésének négy fő okaként 
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ismert toposz, amelyet Kádár 
foglalt össze és bocsátott vitára.58 
Saját vélekedését illetően így 
fogalmazott: „Elvtársak, nézzünk 
szembe a tényekkel. Mi a 
nemzeti forradalom? Ez demok-
ratikus forradalom? Ez munkás-
forradalom? Ez, elvtársaim, 
tiszta, a szó legtisztább értel-
mében vett ellenforradalom!”59 
Kádár szavai iránymutatóvá 
váltak, és a kétnaposra nyúlt 
ülésen a mérsékeltek nemzeti 
demokratikus forradalomról 
szóló, egyébként is kisebbségi 
álláspontja szinte teljesen 
eltűnt. A megítélés kapcsán 
nézetkülönbség többnyire már 
csak az események jellegét illetően 
mutatkozott meg, hogy az egész 
esemény a kezdetektől fogva 
tisztán ellenforradalom volt-e. 
A határozati javaslatban még 
szerepelt a nemzeti demokratikus 
mozgalom kifejezés, az ülést 
követően azonban kikerült 
belőle, ami jelezte a mérsékeltek 
álláspontjának teljes vereségét a 
pártvezetésben. 

A december 5-i párthatározat 
öntötte végül formába az MSZMP 
1956 értelmezésével kapcsolatos 
álláspontját, amely aztán 1989-ig 
kikezdhetetlen alapzatként bizto-
sította a hatalom legitimációját. 
Ez a dokumentum újabb fordu-
latot jelentett a párt 1956-os inter- 
pretációiban. Szakított a kétszaka-
szos értelmezéssel, és az esemé-
nyeket október 23-ától kezdve 
ellenforradalomnak minősítette, 
a megmozdulásokban részt 
vevő tömegek pedig e narratíva 
szerint szándékuktól függetlenül 
is a Népköztársaság államrendje 
elleni fegyveres felkelésben vettek 

58 Uo. 139–141.
59 Uo. 143.
60 A nyilatkozat szövegét lásd: Pártunk védi nemzeti becsületünket a demokrácia és a szocializmus ügyét. Megalakult a Magyar 

Szocialista Munkáspárt. Kádár János rádióbeszéde. Népszabadság, 1956. 11. 02. 1.
61 Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság. In: Uő: Ívek és töréspontok. Budapest, Napvilág, 2018, [123–137.] 124–125.
62 Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Budapest, Atlantisz, 2018, 77–78.

részt. Ezzel lényegében kialakult 
az a hivatalos 1956-interpre-
táció, amely a következő három 
évtizedben tartósan rögzített 
képpé merevedett a társadalmi 
emlékezetben.

1956 értelmezési folyamata ezzel 
lényegében lezárult. A vezetés 
október 23-a és december 5-e 
között több lépcsőben jutott el az 
ellenforradalomként való értel-
mezésig. Az első hivatalos értel-
mezés olyan ellenforradalmi láza-
dásról szólt, amelyhez jogos elke-
seredettségükben csatlakoztak a 
jószándékú emberek. Az október 
28-i fordulat nyomán adott új 
értelmezés a nemzeti demok-
ratikus mozgalom volt. Ehhez 
csatlakozott a november elsején 
megalakult MSZMP, amely az 
alapító nyilatkozatában „dicső-
séges felkelést” említett.60 Kádár 
moszkvai látogatását követően 
radikális irányváltás történt, és 
a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány már ellenforradalomról 
beszélt, de az első értelmezés 
irányát megfordította, tehát 
a jogos elégedetlenség 
hajtotta cselekmények váltak 
ellenforradalommá. Ezt követően 
november elejétől a kezdetben 
képlékeny, bizonytalan formát 
öltő hatalom viszonylag gyorsan 
megszilárdult, ami mind 
magabiztosabbá tette az új 
vezetést. Ez a növekvő önbizalom 
mutatkozott meg november–
decemberben a testületi 
ülések vitáin. Az új irányvonalat 
segítette az a tény is, hogy a 
korábbi, kompromisszumkereső 
politika nem hozott látványos 
eredményt. Nem csatlakoztak 
tömegek a párthoz, akik viszont 

mégis, azok határozottabb állás-
pontot vártak.61 Így jutottak el 
a december 5-i határozatban 
lefektetett értelmezéshez, amely 
már kezdetétől fogva ellenforra-
dalomként értékelte az esemé-
nyeket, egy nemzetközi méretű 
összeesküvésbe helyezve azt. 

1956-RÓL 1989-BEN

A Kádár-rendszer egész 
működése során kiemelt 
figyelmet fordított saját eredet-
történetére és az azzal kapcso-
latos múltbéli eseményekre is. Az 
1956-ot követő három évtizedben 
a párt gyakorlatilag uralta az 
egyéni és kollektív emlékezéshez 
szükséges legfontosabb terü-
leteket, a történeti forrásokhoz 
való hozzáférhetőséget, az egyéni 
emlékezet kifejezhetőségének 
formáit és a múlt közösségalkotó 
erejének formális kifejeződéseit. 
Ez azonban nem jelentette azt, 
hogy ne foglalkozott volna saját 
múltjával, csupán azt, hogy saját 
eredettörténetét egy irányított 
emlékezés formájában interpre-
tálta, ami szorosan összefüggött a 
hatalomgyakorláshoz szükséges 
legitimáció kialakításával és 
fenntartásával. Ez az emlékezet 
a történelem és mítosz, „szán-
dékmentes objektivitás” és az 
„értéktelített szándékosság”62 
sajátos keverékeként jött létre 
abból a célból, hogy az MSZMP 
saját múltját – és vele létezésének 
értelmét, valamint a működése 
során alkalmazott hatalomgya-
korlási módszereit – magyarázza. 

1956-ot illetően a Kádár-rendszer 
irányított emlékezetpolitikája 
létrehozta a maga ellenforradalmi 
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narratívára épülő ötvenhat-ha-
gyományát, és amíg a hatalom 
fenntarthatóságának feltételei 
– ‘56 kérdésében a társadalom 
passzivitása, az életszínvonal-po-
litika sikeressége és az állami 
erőszakszervezetek, valamint 
a rendszer elnyomó gépezete 
egyéb elemeinek elrettentő 
ereje – léteztek, addig a másik, 
a forradalomra épülő ’56-os 
hagyomány Magyarországon a 
társadalom mélyebb rétegeibe 
húzódott vissza, és a ritka kivéte-
lektől eltekintve kifejezéstelenül 
maradt. 

A rendszer nyolcvanas évekbeli 
gyengülésével párhuzamosan 

63 Az 1956 tabuját feszegető ellenzéki megnyilvánulásokról bővebb áttekintést ad Szekér Nóra – Riba András László: A Nagy Imre-kód. 

Nagy Imre újratemetésének politikai dimenziói. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI Kötetek 5., 2014, 36–48.
64 A találkozó jegyzőkönyvét lásd: A monori tanácskozás, 1985. június 14–16. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2005.
65 A találkozó jegyzőkönyvét lásd: Ötvenhatról nyolcvanhatban... i. m. 1992.
66 Lakitelek 1987. A magyarság esélyei, A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve. Szerk. Agócs Sándor – Medvigy Endre. Lakitelek, Antológia, 

1991.
67 1956-ról a rendszerváltás küszöbén. A Széchenyi István Szakkollégium szervezésében 1988. december 3–4-én a budapesti Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen rendezett 1956-os konferencia kivonatos jegyzőkönyve. (Széchenyi füzetek 9.) Szerk. Hegedűs B. András 

– Baló Péter. Budapest, Széchenyi István Szakkollégium – 1956-os Intézet, 1996. Az eseményről röviden hírt adott a napi sajtó. 

Konferencia 1956-ról. Népszabadság, 1988. 12. 05. 7.
68 Az 1988. májusi pártértekezleten leváltották Kádár Jánost, és radikálisan átalakították a párt vezető testületeinek összetételét, 

valamint korrigálták az aktuális ötéves terv célkitűzéseit. A pártértekezlet jegyzőkönyvét lásd: A Magyar Szocialista Munkáspárt 

országos értekezletének jegyzőkönyve. Budapest, Kossuth, 1988.
69 Rainer M. i. m. 2003, 207.

jelentek meg, illetve váltak látha-
tóbbá a máskéntgondolkodó 
csoportok, körök, mozgalmak. 
Szellemi erőfeszítésük nem szorít-
kozott a hivatalos, ellenforradalmi 
narratíva kritikai elemzésére, 
működésük során új viszonyítási 
pontokat és értelmezési kereteket 
kerestek és találtak 1956-hoz.63 
Tevékenységük első nagyobb 
jelentőségű eseménye volt az 
1985-ben megrendezett monori 
tanácskozás,64 majd ezt követte 
1986-ban az illegális 1956-os 
konferencia,65 a következő évben 
a lakiteleki találkozó,66 1988-ban 
pedig az első legális, 1956-tal 
foglalkozó konferencia.67 

A rendszerváltás éveiben a társa-
dalom MSZMP felé megnyilvá-
nuló elégedetlensége részben 
a már említett, a rendszer fenn-
tarthatóságát biztosító felté-
telek – elsősorban az életszín-
vonal-politika – megváltozása 
tekintetében nyilvánult meg, így 
nem véletlen, hogy a megjelenő 
ellenzéki pártok programja, 
illetve ellenzéki tevékenysége 
is nagyobb részt a gazdasági és 
társadalmi válságokra igyekezett 
alternatív válaszokat adni. Az 
MSZMP számára ezek többnyire 
szakpolitikai kritikaként jelentek 
meg, és bár időnként érzékeny 
területeken érintették a pártot, 
inkább a kormányzóképesség 
és hitelesség kérdéseiben jelen-
tettek támadást. A párt ezekre 
a kritikákra részben a legfel-
sőbb szintig ható személycse-
rékkel és új politika meghirdeté-
sével reagált68 – vagyis a politika 
általános szabályai szerint 
politikai kérdésekre politikai vála-
szokat adott. A párt legitimációs 
alapjaira veszélyt elsősorban a 
szimbolikus térben megfogalma-
zott kritikák jelentették, vagyis 
azok, amelyek középpontjában 
„a múlt felülvizsgálata, átérté-
kelése és visszavétele”69 állt. Ez 
az MSZMP esetében elsősorban 
1956 értelmezésének újbóli 
felvetését jelentette, illetve az 
ettől elválaszthatatlan másik 
témát, Nagy Imre kivégzését. 

A 301-es parcella 1988-ban. „A talaj ugyanis csupa láthatatlan, gazzal 
benőtt lyuk, üreg, s egy-egy beomlott gödör mélyén nyugszanak az 1956-
os forradalom kivégzett mártírjai. Négy sávban. Két keskenyebb csík az 
1956-ban és 1959-ben meggyilkoltaké, két széles sáv az 1957-eseké és az 
1958-asoké. A sírhelyek jeltelenek, névtelenek, felismerhetetlenek, nem 
azonosíthatók” – írta Vásárhelyi Miklós az Irodalmi Újságban, 1983-ban. 
Fotó: Fortepan, 61598 / Hodosán Róza
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Az egykori miniszterelnök sorsa 
és 1956 értelmezése egymással 
összefonódva jelentették azt 
a két témát, amelyek, bár a 
szimbolikus térbe tartoztak, 
három évtized múlva is képesek 
voltak megrendítő erővel bírni 
a politika valós tereiben. Nagy 
Imre halálának 25. évfordulóján 
jelent meg egy írás a párizsi 
Irodalmi Újságban, Négy névtelen 
sírhant címmel. A szerző sorai 
lerántották a leplet a rendszer 
rejtett arcáról, olyan ponton 
találva el a hatalom gyakorlóit, 
amely erkölcsileg védhetetlen. 
„Az óvatlan látogatót alvilági 
kalauza inti: vigyázzon minden 
lépésére, mert könnyen kitörheti 
a lábát. A talaj ugyanis csupa 
láthatatlan, gazzal benőtt lyuk, 
üreg, s egy-egy beomlott gödör 
mélyén nyugszanak az 1956-os 
forradalom kivégzett mártírjai. 
Négy sávban. Két keskenyebb 
csík az 1956-ban és 1959-ben 
meggyilkoltaké, két széles sáv az 
1957-eseké és az 1958-asoké. A 
sírhelyek jeltelenek, névtelenek, 
felismerhetetlenek, nem azono-
síthatók. A holtak nincsenek 
eltemetve, elkaparták őket, mint 
a hullott jószágot. Nincs róluk 
nyilvántartás, a jeltelen, jelöletlen 
üregek hosszú sorában lehetetlen 
megállapítani, ki hol nyugszik. 
A holttestek »elvesztek«. Erre 
nincsen példa a magyar törté-
nelemben, ilyen nem történt a 
civilizált világban. [...] Névtelen 
hantok, korhadt fakeresztek, egy 
cserép virág, szegfű egy konverv-
dobozban, vadrózsabokor. 
Ennyi az egész. A többi – néma 

70 Az írás szerzője Vásárhelyi Miklós volt. 2001-ben, Vásárhelyi Miklósra emlékezve jelent meg újra a Beszélőben. Lásd: Búcsú Vásárhelyi 

Miklóstól. Beszélő, 2001/9, 21–22. Az írás eredeti megjelenése: Irodalmi Újság, 1983/1, 1. A szerző kilétével kapcsolatban lásd: Rainer 

M. i. m. 2003, 208.
71 Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves. Új Forrás, 1984/5, 4.
72 Nagy Gáspár: Beszéd az Írószövetség választmánya előtt. http://nagygaspar.hu/honlap/prozak/tisztelt-valasztmany-kedves-

barataim/ (Utolsó letöltés: 2021. 09. 13.)
73 Ripp i. m. 2002, 159.
74 Történelmi igazságtételt! Felhívás a magyar társadalomhoz. Beszélő, (25) 1988/3, 107–108. 
75 M. Kiss Sándor: Közelítések – 1956. Tanulmányok, esszék, előadások. Budapest, Kairosz, 2011, 239.

csend. Nagy Imrének, az ország 
törvényes miniszterelnökének és 
ezernyi társának még az sem jut, 
ami a rablógyilkost megilleti. Egy 
sírhely, egy névtábla a rabteme-
tőben. Ki vállalja ezért a felelős-
séget?”70 Szintén a huszonötödik 
évfordulón született meg Nagy 
Gáspár Öröknyár: elmúltam kilenc 
éves című verse.71 A vers sorai 
(„egyszer majd el kell temetNI / 
és nekünk nem szabad feledNI 
/ a gyilkosokat néven nevezNI”) 
mindenki számára azonnal 
érthetően utaltak Nagy Imrére, 
és nyíltan felvetették a felelősség 
és a felelősségrevonás kérdéseit. 
Maga a szerző így vallott versének 
mondanivalójáról: „[a vers] »a 
velünk élő történelem« emléke-
zetvesztései, kihagyásai miatt 
íródott, feltehetően azért, mert 
Nagy Imrét másképp ítélem 
meg, mint azok, akik szabályos 
egyenlőségjelet tesznek az ő 
személye és Rákosi Mátyás közé. 
Így, ezzel az emlékezetvesztéssel 
éljünk együtt? Azt hiszem, ez 
írók számára különösen ember-
telen aszkézis: lemondani törté-
nelmünk bizonyítható sebeiről. 
Semmilyen társadalomban, de 
főleg a szocializmusban nem elfo-
gadható az a Nietzschétől eredez-
tethető gondolat, miszerint a 
felejtésre való hajlam a cselekvés 
egyetlen lehetséges módja.”72 Bár 
a szerzőt sikerült lemondatni az 
Írószövetség titkári tisztségéről, 
a lap terjesztését pedig megaka-
dályozni, az ügy figyelmeztető jel 
volt a kádári hatalom számára, 
hogy az irányított emlékezés által 
létrehozott kollektív amnézia 

állapota sokáig már nem tartható 
fent. Két évvel később, a forra-
dalom harmincadik évfordu-
lóján újabb Nagy Gáspár-vers 
adott alternatív értelmezést a 
múlt egy, a párt által féltékenyen 
őrzött darabjáról. A Tiszatájban 
megjelent, Egy fiú naplójából című 
vers éppen abban az évben látott 
napvilágot, amikor az MSZMP 
emlékezetpolitikai offenzívája 
minden lehetséges eszközzel 
elmélyíteni próbálta az ellenfor-
radalmi narratívát.73 1988-ban 
alakult meg a Történelmi 
Igazságtétel Bizottsága, amely az 
1956 utáni minden áldozatnak 
teljes erkölcsi, politikai és jogi 
rehabilitációját, valamint az 1945 
utáni évek, az 1956-os forra-
dalom és az azt követő megtor-
lások tárgyilagos feldolgozását 
sürgette, következetesen forra-
dalomnak nevezve 1956-ot.74 
Dacára az 1956-ot követő három 
évtized irányított emlékezetének, 
1988-ban Nagy Imre a történelmi 
térben 1956 szimbólumává,75 a 
rendszerváltás jelenében pedig a 
fennálló rendszer elleni tiltakozás 
szimbólumává vált, mindez pedig 
számos kényelmetlen kérdést 
vetett fel a valós politikai térben. 

1988 a tekintetben is külön-
leges éve volt a rendszerváltás 
folyamatának, hogy ebben a 
rövid időszakban 1956 narra-
tívái – az egymást kizáró tisztán 
ellenforradalom és forradalom – 
párhuzamosan léteztek egymás 
mellett. Kádár János hosszú 
interjút adott az Ogonyok című 
szovjet hetilapnak, amelyet 



52 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

magyarul a Magyarország 
közölt április elsején. A 
főtitkár szavaiból kiderült, 
hogy az 1956-tal kapcsolatban 
Magyarországon éppen zajló 
értelmezési polémia egyáltalán 
nem késztette a fennálló 
koncepció újragondolására, vagy 
legalább árnyalására. „[Október 
23-a] már a nyílt ellenforradalmi 
felkelés napja volt. Az októberi 
napokban az ellenforradalom 
összes erői kiléptek a 
színtérre.”76 Grósz Károly külföldi 
útja során júliusban, már főtit-
kárként – nem sokkal a Nagy 
Imre és társai kivégzésének 30. 
évfordulóján rendezett tüntetés 
szétverését követően77 – interjút 
adott a Newsweek című lapnak. 
1956 megítélését illetően ő 
sem mozdult el a hivatalos 

76 Kádár János válaszai az Ogonyokban. Magyarország, 1988. 04. 01. [4–6.] 5.
77 A tüntetésről lásd: Katona András: „Magyar június”: Megemlékezések Nagy Imréről – kivégzésének 30. évfordulóján, 1988. június 16. 

In: Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon. (1988–2013). Szerk. Katona András – Salamon Konrád. Lakitelek, 

Antológia, RETÖRKI Kötetek 3., 2014, 61–63.
78 Jobb most áldozatokat hozni, nehogy a helyzet később komolyabbra forduljon. Magyar Nemzet, 1988. 07. 12. 3.
79 Berecz János: Az új nemzeti összefogásért. Népszabadság, 1988. 11. 19. 5. 
80 Nemzeti összefogás kell – és nem politikai válság. Magyar Nemzet, 1988. 11. 30. 3. 
81 A május 20–22-i pártértekezleten döntés született arról, hogy a Központi Bizottság létrehoz egy munkabizottságot, amely feltárja a 

kialakult társadalmi és gazdasági válság okait, és a XIV. kongresszusra cselekvési programot dolgoz ki. A munkabizottság vezetésével 

a KB Pozsgay Imrét bízta meg, aki négy albizottságot hozott létre: a Történelmi albizottságot, a Gazdaságpolitikai albizottságot, a 

politikai rendszerrel, társadalom- és művelődéspolitikával, valamint ideológiai kérdésekkel foglalkozó albizottságot, illetve az MSZMP 

programnyilatkozatát összeállító albizottságot. A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének állásfoglalása a párt 

feladatairól, a politikai intézményrendszer fejlesztéséről. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Országos Értekezletének jegyzőkönyve. 

Budapest, Kossuth, 1988, [253–273.] 255.

álláspontról. „Véleményem az, 
hogy 1956-ban ellenforradalom 
volt. Polgárháború kezdeti jelei 
mutatkoztak. Küszöbön állt a 
Nyugat katonai beavatkozása. 
A Szovjetunió összehangolt 
katonai akciója mindezt megaka-
dályozta. Ami Nagy Imrét illeti: 
helyes volt bíróság elé állítani. 
Egy miniszterelnök nem sértheti 
meg a törvényeket és az alkot-
mányt. Nagy Imre ezt tette.”78 
Hiába követték egymást gyorsan 
az események, 1956 megítélé-
sében a párt részéről a nyilvá-
nosság felé nem mutatkozott 
fordulat az év második felében 
sem. November közepén Berecz 
János erősítette meg a hivatalos 
álláspontot: „Ugyanakkor nem 
feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy 1956 nemzeti tragédia 

a magyar történelemben. S 
kétségtelen, hogy a fegyveres 
harca lényegét tekintve végül 
is a maga véres valóságában 
ellenforradalom volt.”79 A hónap 
végén pedig Grósz Károly a 
Budapest Sportcsarnokban 
elmondott, hírhedtté vált 
„fehérterroros beszédében” 
idézte fel, ezúttal már aktuális 
politikai témához kötve az 
ellenforradalmat.80 Mindez jól 
mutatja, hogy 1988-ban, még 
nem sokkal Pozsgay Imre népfel-
kelésről szóló bejelentése előtt 
is, a pártvezetés 1956 megíté-
lése kapcsán nem érezte sürge-
tőnek az újragondolást, bár azt 
tudta, hogy a kérdéssel a későb-
biekben kezdenie kell valamit. 
Az évközben tett, ellenforra-
dalmi narratívát erősítő kijelen-
tések ezért legalábbis követke-
zetlen politikai kommunikációra 
utalnak, hiszen miközben a párt-
vezetés 1956 kapcsán az ellen-
forradalmi narratívát erősítette, 
aközben a májusi pártértekezlet 
döntése nyomán Pozsgay Imre 
vezetésével létrehozzák azt a 
munkabizottságot, amely egyik 
albizottságának éppen a múlt 
feltárását és objektív értékelését 
adták feladatként.81 Már csak 
a politikai etikett is azt diktálta 
volna, hogy – ha valóban objektív 
értékelést várnak, de ha nem 
is, legalább a látszat kedvéért – 
a politika nem helyez nyomást 

Nagy Gáspár legendás verseit szavalja a 301-es parcellánál, 1988. június 
16-án. Fotó: Fortepan, 61611 / Hodosán Róza
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a vizsgálatot végzőkre ilyen 
megnyilvánulásokkal.

Pozsgay a történelmi albizottság 
vezetésére Berend T. Ivánt, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
elnökét és a Központi Bizottság 
újonnan megválasztott tagját 
kérte fel. Az albizottság tagja volt 
még Horn Gyula, Ormos Mária és 
Tőkei Ferenc, valamint szakértő-
ként Hajdu Tibor, Balogh Sándor, 
Bayer József és Földes György. Az 
albizottság január 27-én tárgyalta 
Berend Történelmi utunk című 
tanulmányát, amelyet az előző 
hetekben állított össze a már 
elkészült előtanulmányokból.82 Az 
ülésen a résztvevők egyetértettek 
abban, hogy 1956 addigi megíté-
lésének felülvizsgálata időszerű. 
A vita során Ormos Mária – 
visszanyúlva Molnár Erik 1957-es 
értelmezéséhez83 – a felkelés 
kifejezés mellett érvelt. „Most ami 
1956-ot illeti, én úgy gondolom, 
hogy a népfelkelés kifejezésre 
való visszatérés – és most 
tudatosan használom a visszaté-
rést – Molnár Erik használta ezt 
még ‘57 februárjában irt elabo-
rátumában  [...] Ezzel én száz 
százalékig egyetértek, azt hiszem, 
ez a legjobb találat erre a jelen-
ségre, ami ‘56-ban lejátszódott.”84 
Ezt követően Ormos felidézte az 
1956. október 28-i fordulat utáni 
rövid időszakot, amelyben az 
akkori vezetők – köztük Kádár is 

82 A tanulmány a Társadalmi Szemlében, a Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóiratában, annak különszámaként 

jelent meg azzal a kitétellel, hogy az abban foglaltak nem tükrözik a Központi Bizottság véleményét, és a kérdést a KB nem tekinti 

lezártnak. A tanulmány teljes címe: Történelmi utunk. A munkabizottság állásfoglalása a jelen helyzet kialakulásának történeti okairól. 

Társadalmi Szemle, 1989. különszám.
83 Molnár Erik: Nemzeti-demokratikus felkelés vagy burzsoá ellenforradalom? Társadalmi Szemle, 1989/4, 47–54.
84 Szemelvények a történelmi albizottság 1989. január 27-i ülésén készült magnófelvételből. MNL OL M-KS 288. f. 5/1050. ő. e.
85 Uo. Lásd még Ormos Mária visszaemlékezését: Ormos Mária: Remények és csalódások. Budapest, Kossuth, 2017, 209–212.
86 Pozsgay: „Van egy közítélet akár akarjuk, akár nem, és az valószínű közelebb áll a valósághoz, mint azok a hivatalos értékelések, 

amelyeket mi 1956 után itt vallottunk.” Szemelvények... 20.
87 Uo.
88 Az interjú szövegét lásd az MSZMP PB január 31-ei ülésének háttéranyagai között: Pozsgay Imre nyilatkozata a Rádió 168 óra című 

műsorában. MNL OL M-KS 288. f. 5/1050. ő. e. Az interjú néhány fontos részletének elemzését adja Berend T. Iván január 29-i 

interjújával történő összevetésben Szekér – Riba i. m. 2014, 62–65.
89 Pozsgay Imre: 1989. Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltásban, Budapest, Püski, 1993, 91.

– egyetértettek abban, hogy az 
események helyes megítélése 
nemzeti demokratikus forrada-
lom.85 Az ülésen végül a népfel-
kelés kifejezés mellett alakult ki 
konszenzus. Pozsgay tisztában 
volt azzal, hogy a társadalom 
értékítélete radikálisabb,86 így a 
népfelkelés formula nem szol-
gálhat végleges megoldásként, 
de átsegítheti a pártot a fennálló 
válságon. „... a kialakuló [párt] 
program csak akkor lesz hiteles – 
ezt a kifejezést többen használták, 
csak akkor lesz hiteles –,  hogyha 
azt a bornírt kontinuitást, amelyet 
még most is gyakorol a párt, meg 
tudja szakítani, és ebből adódóan 
bizonyos választóvonalat, cezúrát 
tud húzni, s ennek a cezúrának a 
nyomán egy május utáni politika 
megerősödhet, amelyik jó lenne, 
ha önmagára találna. A jelenlegi 
egybemosó, kontinuitást kifejező 
politikai magatartás  látnivalóan 
elsöprő politikai hatású lesz,  
hogyha itt nem tudunk valamit 
produkálni.”87 Pozsgay még 
aznap interjút adott a Kossuth 
Rádiónak, amelyben az 1956-os 
forradalmat népfelkelésnek, „egy 
oligarchisztikus és a nemzetet 
is megalázó uralmi forma elleni 
felkelésnek” nevezte.88 

Ezen a ponton érdemes röviden 
felidézni, hogyan vélekedett 
Pozsgay 1956 átértékelése 
kapcsán. Önéletrajzi könyvében 

akkori szándékaira visszaemlé-
kezve így írt: „Elérkezettnek láttam 
az időt a cselekvésre. Világos 
volt előttem, hogy céljaink eléré-
séhez, az erők felvonultatásához 
előbb le kell rombolni az MSZMP 
közhatalmi szerepét, elvenni 
identitását, és lefogni azoknak az 
erőknek a kezét, amelyek képesek 
lennének, ha nem is megfordítani 
az események irányát, de nagy 
konfliktusokkal járó ellenállást 
tanúsítani. Birtokomban volt 
egy eszköz, amelyről úgy 
véltem, hogy ha kellő arányok 
és mértékek betartásával, s 
következményekkel is számolva 
alkalmazom, akkor sikerül az 
áttörés, a társadalom felrázása, az 
MSZMP lebontása anélkül, hogy 
az ország sorsát kockáztatnám.”89 
Bár nincs okunk kétségbe vonni a 
szavait, érdemes rámutatni, hogy 
a visszaemlékezéssel szemben 
az egykorú nyilatkozatai nem ezt 
a nagyobb perspektívából szem-
lélődő, magabiztos álláspontot 
tükrözték. Alig néhány hónappal 
a népfelkelés bejelentését 
megelőzően, egy Bíró Zoltánnal 
folytatott beszélgetés során 
1956 megítélésével kapcsolatban 
óvatosan fogalmazott. Elismerte 
az újraértékelés szükségességét, 
de – hivatkozva a történelmi albi-
zottság éppen folyó munkájára 
– ő maga nem foglalt egyértelmű 
állást a kérdésben. Kategorikus 
kijelentést saját szerepével 
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kapcsolatban tett: „én 1956-nak 
az értékelésében, bár tudomásul 
vettem a hivatalos álláspontot, 
nemigen törekedtem sose a 
»véglegesnek« tekintett hivatalos 
álláspont igazolására”.90 A beszél-
getés során az 1956-hoz illesz-
kedő helyes történelmi formula 
megtalálását egyenesen a távoli 
jövőbe, egy fél generációnyi 
távolságba utalta: „[...] ’56-ról is 
meg fogjuk találni a történelmi 
formulát, amely talán azonos lesz 
a történelmi igazsággal. Ám ehhez 
még egy fél generációnyi időnek 
el kell telnie...”91 Mindebből 
arra a következtetésre is juthat-
nánk, hogy Pozsgay véleménye 
1956 értékelésével kapcso-
latban képlékeny volt, ám ez azt 
is jelentené, hogy a történelmi 
albizottság munkákának politikai 
felügyeletét végző politikusnak 
nem volt koncepciója a munka 
megkezdésekor, ami nehezen 
lenne hihető. A másik kínálkozó 
magyarázat az, hogy szavait 
politikai taktikázásnak fogjuk fel. 
Más szóval: Pozsgay mindig azt 

90 Valójában ez nem fedte teljesen a valóságot, hiszen 1957-ben a Petőfi Népében írt cikkében fiatal pártkatonaként pontosan ezt 

tette, kiállva az állampárt ellenforradalmi narratívája mellett. Lásd: Pozsgay Imre: Forradalom, vagy ellenforradalom? Petőfi Népe, 

1957. 12. 15. 5.
91 Bíró Zoltán: Októberi kérdések. Budapest, Eötvös – Püski, 1988, 22. E szavakat később, a Központi Bizottság február 10–11-i ülésén 

Grósz idézte beszédében, szembesítve Pozsgayt korábbi álláspontjával. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1989. február 10–11-én 

megtartott üléséről. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. 1. Szerk. Kosztricz Anna – Lakos 

Jánosné – Némethné Vágyi Karola – Soós László – T. Varga György. Budapest, MOL, 1993, [1–206.] 11.
92 „Megszületett tehát a »népfelkelés« kategóriája, amit jóval később majd sokan kifogásoltak, mondván, hogy forradalomról kellett 

volna beszélni. Én két okból nem használtam a forradalom fogalmát. Először is azért, mert nem tudtam volna pontosan meghatározni, 

mi egy forradalom kritériumrendszere (ma sem tudom), másodszor azért, mert én is opportunista voltam annyira, hogy belássam: a 

KB torkán a népfelkelést (talán) le lehet nyomni, a forradalmat azonban sokkal kevésbé.” Ormos i. m. 2017, 211.
93 A párton belül már az 1988 májusi pártértekezletet követően többekben felmerült, hogy ha sikeresen akarják végigvinni a 

modellváltást, akkor előbb-utóbb 1956 értékeléséhez is hozzá kell nyúlni. Szekér – Riba i. m. 2014, 55–56.
94 Pozsgay így emlékezett vissza arra az alkalomra, amikor a bizottsági ülés előtt Grósz szembesítette őt a levelekkel. „Grósz nem volt 

barátságtalan, inkább gondterheltet játszott. Ismertem ezt a figurát, sejtettem, hogy van valami szándéka velem. Valamire rá akar 

venni, ezért nem haraggal és gorombáskodással kezdi. Első szavaiból ez mindjárt világossá is vált. – Mit tettél, Imrém? Hogy lehet 

ezt helyrehozni? [...] Lecsapott az orrom elé egy paksaméta papírt, és nyersen azt mondta róla, ebben van a közvélemény. Ezek a 

mai napon megérkezett telexek. [...] annyit mondtam Grósznak: Te nagyon jól tudod, hogy ez mi, ez nem a közvélemény, hanem 

a telex-tulajdonosok közvéleménye.” Pozsgay i. m. 1993, 98–99. Pozsgay ezt az érvet a bizottság ülésén is elismételte. Az MSZMP 

Politikai Bizottsága 1989. január 31-i ülésének jegyzőkönyve. 4. OSA Archívum. http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=279%3Aa-politikai-bizottsag-1989-januar-31-i-uelesenek-hangfelvetele-es-jegyzkoenyve&catid=71%3Aaz-

mszmp-politikai-bizottsaga-ueleseinek-hangfelvetelei&Itemid=202&lang=en (Utolsó letöltés: 2021. 09. 15.) 
95 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. január 31-i ülésének jegyzőkönyve... 2. 
96 Uo. 5.

mondta, amit az adott hely és 
alkalom megkövetelt ahhoz, hogy 
politikailag végigvihető legyen az 
új értékelés, amelynek a pontos 
formuláját akkor még nem tudta, 
hiszen azt majd csak január 
27-én, Ormos Mária felvetésére 
fogadta el az albizottság.92 Azzal 
azonban mindvégig tisztában 
lehetett, hogy végül majd kell 
találni valamit, ami végre megha-
ladja az ellenforradalmat, még 
akkor is, ha az a politikai reali-
tások miatt kevesebb is lesz, mint 
a forradalom.93 Ennek a taktiká-
zásnak van egy másik vetülete is, 
ami szerepet játszhatott abban, 
hogy Pozsgay a motorja lett 
1956 újraértelmezése ügyének, 
ez pedig az ellenzékkel való 
kapcsolata. Pozsgay a nyolc-
vanas években komoly politikai 
hátországot épített ki az ellenzéki 
mozgalmak között, akik számára 
a reformer politikus jelentette a 
hatalom elfogadható arcát és a 
reményt a változásra. Köreikben 
1956 újraértékelése erős politikai 
szándékként jelentkezett, ami 

egyben nyomást is jelentett 
Pozsgayra. 

Pozsgay rádióbeszédének ügyét 
mind a Politikai Bizottság, mind a 
Központi Bizottság tárgyalta. A PB 
január 31-i ülésén a vita hangu-
latát leginkább az értetlenség és a 
zavarodottság jelzőkkel jellemez-
hetnénk, amihez az alaphangot 
Grósz szavai adták meg, aki a párt-
tagságtól nagy számban érkező 
levelekre hivatkozva94 tolmá-
csolta a tagok felháborodott-
ságát és csalódottságát, valamint 
sürgette, hogy a párt mielőbb 
reagáljon.95 Felszólalásában 
Pozsgay láthatóan igyekezett 
leválasztani az interjúja nyomán 
kialakult politikai helyzet kezelé-
sének sürgető feladatát magának 
az újraértelmezésnek tartalmi 
megvitatásáról. Lukács Jánostól 
hangzott el az a javaslat,96 amely 
alapja lett a pártvezetés későbbi 
álláspontjának. Eszerint a PB 
elhibázottnak tartja a történelmi 
albizottság értékelésének ilyetén 
történt nyilvánosságra hozatalát, 
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és további kutatásokat tart szük-
ségesnek. Az ülésen felszólalók 
jellemzően a nyilvánosságra 
hozatal időzítését és eljárását 
kifogásolták.97 Határozat ekkor az 
ügyben még nem született.

A PB február 7-én ült újra össze, 
ahol az előzetesen kiküldött napi-
rendtől eltérve, Pozsgay kérésére 
tárgyaltak – pontosabban Grósz 
Károly szavait idézve „nyílt 
elvtársi eszmecserét” folytattak 
– az újraértékelésről. Pozsgayt 
nyilván az a szándék hajthatta, 
hogy elfogadtassa a történelmi 
albizottság új formuláját, ezért 
középre, az eddig fenntartott 
ellenforradalom és a forradalom 
közé pozicionálta azt. „Még 
annyit hadd mondjak el ezzel 
kapcsolatban, hogy a fogalom 
használata, mert ekörül volt 
vita, Németh [Miklós] elvtárs is 
utalt a kamarában elmondott 
beszédében, mások is joggal, 
okkal arra, hogy egy egyszavas 
definíciót nem lehet egy másik 
egyszavassal fölváltani. Ez, ha 
tudományos igényű feltárásról 
van szó, természetesen igaz, 
mint ahogy a logika törvényei 
szerint is tudja az ember, hogy 
egy bonyolult rendszert kate-
góriák hálójában lehet csak 
rabul ejteni, de a közgondol-
kodás mindig kialakítja a maga 
egyszavas ítéleteit történelmi 
helyzetekről, tehát itt nem, ez 
esetben nem konkrétan tudomá-
nyos konzekvenciákkal kell csak 
szembenézni, hanem azzal, hogy 
nehogy forradalom legyen ismét 
a neve, már bocsánat a kifejezé-
sért. Ez a lényeg és erre az utolsó 
percben vagyunk bizonyos 
értelemben, mert elég nagy 
a nyomás egy másik irányba. 
Tehát nem arról van szó, hogy 

97 A felszólalók közül Tatai Ilona hosszan és részletekbe menően kritizálta Pozsgay eljárását. Uo. 15-17.
98 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 7-i ülésének jegyzőkönyve. OSA Archívum.  http://w3.osaarchivum.org/index.

php?option=com_content&view=article&id=418%3Aa-politikai-bizottsag-1989-februar-7-i-uelesenek-jegyzkoenyve&catid=71%3Aaz-

mszmp-politikai-bizottsaga-ueleseinek-hangfelvetelei&Itemid=202&lang=en, 61. (Utolsó letöltés: 2021. 09. 15.) 

szakítani az ellenforradalom 
kategóriájával, hanem arról is, 
hogy nehogy újra forradalom 
legyen a neve egyértelműen. A 
közvélemény-kutatások ezt jelzik 
előre és a köztudat alakulásába 
is ily módon bele kell és bele 
lehet szólni.”98 Az eszmecsere 
néhány feszültebb pillanattól 
eltekintve nyugodt mederben 
folyt, köszönhetően annak, hogy 
Grósz már az elején tisztázta, 
ezen a megbeszélésen nem 
születik állásfoglalás. Éles vita 
néhány nap múlva a Központi 
Bizottság ülésén alakult ki. 

Pozsgay talán maga sem látta 
pontosan, milyen összetett 
helyzetet teremtett az újraérté-
keléssel. A forradalom kitörése 
kapcsán 1956-ban egy spontán 
robbanásról beszélhetünk, 
aminek konzekvenciáit nyilván 
Pozsgay is levonta, és ennek 
megfelelően 1989-ben inkább 
egyfajta irányított robban-
tásra törekedett. Az események 
azonban gyorsan túlmehettek az 

előzetes várakozásain. A látszatra 
egyszerű változtatás – egy régi 
egyszavas értékelés lecserélése 
egy másik egyszavasra – valójában 
olyan sokrétű problémahalmazt 
hozott létre, amelynek kezelésére 
senki – beleértve annak előállí-
tóját, Pozsgayt – sem volt felké-
szülve. A pártvezetésen belül az 
első komoly vitára a Központi 
Bizottság februári 10–11-i ülésén 
került sor. Ekkorra a tagoknak 
már – túlesve az első sokkon – 
volt idejük végiggondolni saját 
álláspontjukat. Ebből követke-
zően a vita is bonyolultabbá vált, 
a felvetések színvonala függött a 
felszólaló történelmi felkészült-
ségétől, 1956-ot érintő személyes 
élményeitől (már ha voltak) és 
az ahhoz fűződő érzelmi viszo-
nyulásától, valamint a jelenről 
alkotott képétől. Bármennyire 
is összetett volt ugyanakkor 
a fennálló probléma, azon a 
kialakult alaphelyzeten már 
semmi nem változtathatott, hogy 
az MSZMP többé nem uralta 
saját múltját, és nem volt abban 

Grósz Károly davosi beszéde és Pozsgay Imre népfelkelésről szóló rádióin-
terjúja egymás mellett a Magyar Hírlap 1989. január 30-ai címlapján. Fotó: 
Arcanum Adatbázis16-án.
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a helyzetben, hogy hatalmi szóval 
másokra is rákényszeríthesse 
saját múltértelmezését. Talán 
az ebből a felismerésből fakadó 
lélektani állapot is közrejátszott 
abban, hogy a hosszúra nyúlt vita 
nem tudott elszakadni azoktól a 
fontos, de a párt hosszabb távú 
fennmaradását illetően stra-
tégiai szempontból másodla-
gosnak tekinthető témáktól, mint 
Pozsgay hibáztatása a párt nehéz 
helyzetbe hozásáért, eljárásának 
helytelenítése vagy az újraérté-
kelés témakörének időszerűtlen-
sége. Ez utóbbi volt Grósz Károly 
előadói beszédének egyik kulcse-
leme: „A párttagok tízezreiben 
fogalmazódott meg a kérdés: 
kellett-e most ez a vita? Ez-e a 
magyar társadalom legfontosabb 
problémája?”99 

Az ülésen 1956 megítélését 
illetően többnyire a már ismert 
megközelítések hangoztak el 
újra. Pozsgay aktuális politikai 
szempontokra hivatkozva 
érvelt a népfelkelés mellett, 
amely az ellenforradalom és 
a forradalom között elhelyez-
kedve „átsegítheti a pártot a 
legitimációs problémán”.100 Tőkei 
Ferenc, a történelmi albizottság 

99 Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1989. február 10–11-én megtartott üléséről... 11.
100 Uo. 33.
101 Lukács György (1885–1971), a nagy tekintélyű kommunista filozófus 1956-ban a Nagy Imre-kormány népművelési minisztere, 

az MSZMP alapítója, Ideiglenes Szervezőbizottságának tagja volt. November 4-én a miniszterelnökkel és társaival a jugoszláv 

nagykövetségre menekült, majd a csoport többi tagjával őt is Snagovba vitték. 1957 áprilisában hazatérhetett, ám a pártba ekkor 

nem vették fel. 1956-ot „felkelésnek”, illetve „népi felkelésnek” nevezte. Lásd többek között: Ormos Mária: A konszolidáció problémái 

1956 és 1958 között. Társadalmi Szemle, 1989/8–9, 48–65.
102 Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1989. február 10–11-én megtartott üléséről... 44–45.
103 Uo. 21.
104 Uo. 47.
105 Uo. 54–57. 
106 „A Központi Bizottság munkabizottságot hoz létre a társadalom és a gazdaság három évtizedes fejlődésének átfogó tudományos, 

politikai elemzésére; a párt programnyilatkozatának felülvizsgálatára. A bizottság munkájáról, következtetéseiről rendszeresen 

tájékoztassa a Központi Bizottságot, hogy az eredmények felhasználhatók legyenek a stabilizáció és a kibontakozás folyamatában; a 

XIV. kongresszus előtt tegyen jelentést a Központi Bizottságnak. Felelős: Pozsgay Imre. Határidő: 1989 végéig.” Feladatterv az országos 

pártértekezlet állásfoglalásának végrehajtására. MNL OL M-KS 288. f. 4/238-239. ő. e. 1. napirendi pont. 
107 „Na most, ezzel kapcsolatban még annyit, hogy a népfölkelés ráadásul már önmagában, fogalmi definíciójánál fogva sem tartalmaz 

értékítéletet a forradalomra vagy ellenforradalomra nézve, hanem mindegyiket tartalmazhatja tulajdonképpen.” Az MSZMP Politikai 

Bizottsága 1989. február 7-i ülésének jegyzőkönyve... 66.

tagja Lukács György formuláját101 
elevenítette fel a felkelés kifeje-
zéssel, amely abban különbözik 
a forradalom és ellenforradalom 
fogalmaitól, hogy nincs világos 
célja.102 Kállai Gyula megpróbálta 
átvágni a gordiuszi csomót: „Az 
persze lehetséges, elvtársak, 
hogy e rendkívül ellentmondásos 
folyamat jellemzésére új, megfe-
lelőbb formulát kell keresni. Nem 
tudom, nem volna-e alkalmas 
erre a folyamat mindkét fő 
irányát kifejező, az 1956-os 
népfelkelés és ellenforradalom 
meghatározását alkalmazni?”103 
Berecz János a helyes formula 
megtalálásához egy háromtagú 
bizottság felállítását szorgal-
mazta, amely nem tudományos, 
hanem politikai alapon köze-
lítené meg a kérdést.104 Veres 
József az 1956-os események 
résztvevőjeként határozottan 
képviselte a Kádár-rendszer 
egészében fennálló hivatalos 
értékelést, sértett kirohanást 
intézve Pozsgay felé.105 

Pozsgay akciója, az új értékelés 
váratlan bejelentése – bár 
átlépte a májusi pártértekezleten 
rögzített eljárásrend,106 a párt-
szerűség és a pártban joggal 

elvárt politikai viselkedéskultúra 
határait – az okozott kényelmet-
lenségen túl végső soron lehe-
tőséget is jelentett volna, de ezt 
a pártvezetés nem volt képes 
felismerni. A fogalom ugyanis 
– ahogy arra Pozsgay is rámuta-
tott107 – mind a forradalom, mind 
az ellenforradalom koncepciója 
felé rendelkezett szabad vegyér-
tékekkel. 1956 népfelkelésként 
való értelmezése tehát – ameny-
nyiben a párt ideológusai és 
propagandagépezete is elvégzik 
a munkájukat – magában 
hordozta annak lehetőségét, 
hogy a párt olyan értékeléssel 
álljon elő, amellyel nem taszítja 
el magától a párttagságot, és 
leszereli a „forradalompártiak” 
táborának egy részét. Nem 
utolsósorban pedig a népfelkelés 
formula magában hordozta 
annak esélyét, hogy a véres 
múltú párt új legitimációt nyerjen 
a rendszerváltás jelenében. 
Igaz azonban az is, hogy az 
újraértékelés időszerűtlensége 
jelentős kockázatot is hordozott 
magában, hiszen épp ezekben 
a napokban-hetekben – többek 
között a február 10–11-i KB 
ülésen is – tárgyaltak a valóságos, 
igazi politikai versenyen 
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alapuló többpártrendszer 
bevezetéséről.108

A februári ülésen hozott, rossz 
kompromisszumokra épített 
határozat109 viszont nem 
tükrözött egységes álláspontot, 
így nem is volt alkalmas arra, 
hogy alternatívaként álljon 
szembe az ellenzék által követelt 
forradalomértékeléssel. A 
határozatot követően az MSZMP 
olyan pártnak tűnt, amely 
nemcsak hogy a gazdasági és 
társadalmi válságokon nem 
képes úrrá lenni, de még a saját 
múltját sem tudja feldolgozni és 
értékelni. A független politikai 
szervezetek – a Bajcsy-Zsilinszky 
Baráti Társaság, az Erdélyi 
Szövetség, a Fiatal Demokraták 
Szövetsége, a Független Jogász 
Fórum, a Független Kisgazdapárt, 
a Magyar Demokrata Fórum, a 
Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt, a Szabad Demokraták 
Szövetsége, a Szabad 
Kezdeményezések Hálózata, 
a Történelmi Igazságtétel 
Bizottsága és a Veres Péter 
Társaság – nyilatkozatot adtak 
ki, amelyben a demokratikus 
Magyarország megterem-
tése felé tett fontos lépésként 
üdvözölték az MSZMP közle-
ményét, az 1956-ot érintő érté-
kelést azonban nem tartották 
elégségesnek.110 Hiányolták a 

108 Felszólalásában Ormos Mária óva intette a bizottságot a többpártrendszer bevezetésétől, mert úgy vélte, az a párt szétesésével 

járna. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1989. február 10–11-én megtartott üléséről... 65.
109 Az értelmezést illetően igazi öszvér megoldás született a KB részéről. Az ülés után kiadott közleményben felvonultatták az elmúlt 

harminc év valamennyi értékelő kifejezését. Eszerint az 1956-os „nemzeti tragédia” olyan „népfelkelés” volt, amelyben „ellenforradalmi 

cselekmények” történtek. Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt 1989. február 10–11-i üléséről. Népszabadság, 1989. 02. 13. 1.
110 Fontos lépést tettünk a demokratikus Magyarországhoz vezető úton. Független politikai szervezetek nyilatkozata. Magyar Nemzet, 

1989. 02. 18. 4. 
111 Rév István: A nekronim. Szociológiai Figyelő, 2001/1–2, [5–23.] 13.
112 Az 1989. március 15-i eseményekkel kapcsolatban lásd: Nagymihály Zoltán: Kezdet és vég. 1989. március 15-e a Kádár-korszak 

ünnepei és a rendszerváltás tükrében. Rendszerváltó Archívum, 2019/1, 20–33.; illetve: Katona András: „Vissza a lenini úton!”. Az 

ellenzék megmutatta az erejét. (1989. március 15.). In: Tüntetések könyve... i. m. 2014, 70–72.
113 Békés i. m. 2019, 349.
114 Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása. 

Országgyűlési Napló – 1990. Az Országgyűlés alakuló ülése 1990. 05. 02., 20–21. https://library.hungaricana.hu/hu/view/ON1990_1990-

1994_001/?pg=19&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. 09. 15.)

forradalom és szabadságharc 
tényének, valamint az események 
demokratikus jellegének elis-
merését. Március 15-én az 
ellenzéki megemlékezéseken 
már százezres tömeg vett részt, 
egyebek mellett Nagy Imre–
Batthyány, Kádár–Haynau,111 illetve 
Igazságot ‘56-nak! táblákkal egyér-
telművé téve az 1956-tal kapcso-
latos véleményüket,112 áprilisban 
pedig elkezdődött a szovjet 
csapatok részleges kivonása, 
amelynek során mintegy tízezer 
katona távozott hazánkból.113  
1956 értékelésének alakulása 
immár kívül került az MSZMP 
befolyásán, és egyre kevésbé volt 
jelentősége annak, mit gondol 
1956-ról a párt. A nagy belső 
vitákat gerjesztő értékelésén 
gyorsan túllépett az idő. Alig egy 
év múltán, a szabad választá-
sokat követően összeült ország-
gyűlés alakuló ülésén 1956-ot 
mint forradalmat és szabad-
ságharcot foglalta törvénybe, 
melynek történelmi jelentősége 
csak 1848-hoz mérhető.114


