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Gulyás Martin

„a forradalommal lett mindenki egyenrangú 
polgár”

„NÉGY-ÖT MAGYAR ÖSSZEHAJOL” – PILLA-
NATKÉP AZ 1956-57-ES EMIGRÁCIÓS 
TÖRÉSVONALAKRÓL1

Az 1956-os magyar forradalom nem pusztán a hazai 
és nemzetközi politikai klíma megváltozásában 
játszott jelentékeny szerepet, de felkavarta a nyugati 
magyar emigráció állóvizét is. A Varga Béla2 által 
alapított, amerikai financiális és politikai hátszéllel 
1949-ben tető alá hozott Magyar Nemzeti Bizottmány 

1 Szabó Róbert: Varga László (1910–2003) kereszténydemokrata ügyvéd politikai pályája. In: A modern magyar katolikus politizálás 

arcképcsarnoka. Szerk. Petrás Éva. Budapest, Gondolat, 2019, 227–242.
2 Varga Béla (1903–1995): római katolikus pap, legitimista politikus. Kisparaszti családból származott, a győri bencés gimnáziumban 

tett érettségi követően a veszprémi Római Katolikus Hittudományi Főiskolát végezte el, pappá szentelték. 1937-től a Független 

Kisgazdapárt alelnöke, két évvel később parlamenti mandátumot szerzett. A második világháborúban a magyar kormány lengyelbarát 

külpolitikájának egyik vezéralakja, részt vett az ellenállási mozgalomban. Budapest ostroma során szovjet fogságba esett, szabadulását 

követően részt vett a fővárosi kisgazda pártszervezésben, ügyvezető alelnök is lett, tagja volt a főváros nemzeti bizottságának is. 1945 

novemberében kisgazda pártlistáról kerül be a Nemzetgyűlésbe, 1945 decemberétől 1946 februárjáig a Nemzeti Főtanács tagja, 

február 7-től a Nemzetgyűlés elnöke. 1947 júniusában emigrált, majd megfosztották magyar állampolgárságától és vagyonától is. 

1947 augusztusában az USA-ban telepedett le, s vezéralakja lett a nyugati emigráció szervezésének. Bővebben lásd: A Nemzetgyűlés 

almanachja, 1945–1947. Szerk. Marelyn Kiss József. Budapest, 1999, 635–637. 

– mint a magyar emigráció kizárólagos politikai 
csúcsszerve – kihívót kapott. A Borbándi Gyula által 
felállított kategóriákkal élve a negyvenötös „nemzeti” 
és a negyvenhetes „demokratikus” emigráció után 
a külhonba szakadt politikus magyarok sora újabb 
jelentékeny számú csoporttal bővült: az ötvenhato-
sokkal. Köztük volt számos olyan szereplő, aki már 
a koalíciós korszakban (1944–48) is aktív, köz- vagy 
párttisztséget viselő politikus volt, s a forradalom alatt 
reaktiválódott; de tagjai voltak politikai üldözöttek is, 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából a keresz-
ténydemokrata Varga László jogász-politikus esszéjét közöljük, amely 1980-ban 
különnyomatként jelent meg az Egyesült Államokban, s mindmáig a legnagyobb 
közgyűjteményekben is csak elvétve lelhető fel. A szerző életműve s közéleti pályája 
viszonylag ismert,1 bár a köztudatban elsősorban az 1944. november-decemberi, 
a Demokrata Néppárt megalapításában vállalt  szerepe őrződött meg, majd pedig 
az 1989–90-es rendszerváltoztatás, illetve  az ezredforduló környékén kulminá-
lódó KDNP-s belharcok idejéből emlékszünk a nevére.  Méltatlanul háttérbe szorult 
viszont mindannak a háttérmunkának a jelentősége, amelyet az általa alapított és 
három évtizeden át vezetett New York-i Szabad Magyar Jogászok Világszövetségének 
képviseletében végzett a nemzetközi porondon. A jobboldali magyar emigráció 
egyik szorgos, fáradhatatlan háttérembereként, a keresztényszociális tanok 
híveként saját narratívát alkotott a magyar forradalom történelmi jelentőségéről, 
amely mindmáig tanulságos szempontokat tartogat a szaktudomány képviselői 
számára is. Az írásművében közreadott ENSZ-szel kapcsolatos, a magyar ügyhöz 
való általános hozzáállásra vonatkozó tapasztalatai hitelt érdemlőnek és időtál-
lónak bizonyultak, azok jelentős hányadát visszaigazolták az elsődleges forrásokon 
nyugvó, legfrissebb történeti kutatások is.
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valamint olyan „helyzet szülte politikusok”, akik az 
önszerveződő testületek vezetésében kaptak helyet.3

E belső összetételét tekintve vegyes politikai csopor-
tosulás formális képviseletét a Strasbourgban, 
mintegy 70-80 fő részvételével 1957 januárjában 
megalakított Magyar Forradalmi Tanács (MFT) látta 
el.4 Miközben hónapokon át zajlottak a tárgya-
lások az emigráció egyes csoportjai és „hullámai” 
között, az MFT szerveződését követően létrejött 
egy szűkebb, kabinetjelleggel működő testület is, 
amely a Szabad Magyarország Nemzeti Képviselete 
(SZMNK) nevet kapta, s egy New York-i és egy párizsi 
irodával rendelkezett. Ez a helyzet legalább annyi 
konfliktust hozott magával, mint ahány, az egysé-
gesülés irányába mutató kibontakozási lehetőséget 
rejtett. 1957 az emigráció szempontjából egy olyan 
kegyelmi pillanatnak tűnhetett, amikor a forradalom 
ügye melletti egységes kiállás felülírhatja a meglévő 
személyi és politikai ellentéteket, esélyt adva a 

3 Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza, 1945–1985. Bern, EPMSZ, 1985. (Elektronikus kiadás: Hága – Budapest, Mikes 

International – OSZK, 2006.), 164–168. A Magyar Forradalmi Tanács élén „történelmi rangjuk” alapján Kéthly Anna, Kővágó József és 

Király Béla álltak. A Tanácsban helyet foglaltak a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Kereszténydemokrata Párt, a Petőfi Párt, a 

Parasztszövetség, a szakszervezetek, munkástanácsok, fegyveres erők képviselői, valamint a 4–4 taggal szerepeltette magát a Petőfi 

Kör, a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa, az egyetemi ifjúság, a politikai üldözöttek és az Írószövetség.
4 Az alapítás körülményeiről és a bécsi előzményekről lásd Horváth János: Kéthly Annával az emigrációban. In: „Kéthly Annát a kormányba!” 

A magyar szociáldemokraták és az 1956-os forradalom. Szerk. Loppert Csaba. Budapest, Kéthly Anna Kulturális Egyesület, 2016, 65–69.
5 RETÖRKI Archívum, Varga László töredékes irathagyatéka, Varga László tanulmányai (1948-2003). Varga László: [Cím nem olvasható]. 

é. n. A gépirat rossz fizikai állagából következően egyáltalán nem olvasható a cím, a félszáz oldalas tanulmány záróbekezdéséből 

viszont arra lehet következtetni, hogy a kereszténydemokrata unió tagjainak írt beszámolóról, emlékiratról van szó. A továbbiakban 

Varga-emlékiratként hivatkozunk a szövegre.
6 Varga-emlékirat, 13. 

megújulásra. Ennek meghiúsulását mind az MFT, 
kivált az SZMNK vonatkozásában hitelt érdemlően 
mutatja be Varga László egy kifejezetten erre a 
kérdésre fókuszáló, kéziratban fennmaradt emléki-
rata5 – a továbbiakban erre támaszkodunk. 

Az SZMNK elvi kiindulópontja az volt, hogy mivel a 
kádári bábkormány – létrejöttének körülményei és 
hatalmi célkitűzései miatt – nem láthatja el az ország 
legitim képviseletét, az emigráción a sor, hogy képvi-
selje a forradalmi Magyarország hangját, így idegen 
földön folytassa politikai-diplomáciai síkon a szabad-
ságharcot. Ennek jegyében pedig fel kell lépnie a 
változatos eszközökkel zajló megtorlás leállítása, a 
szovjet csapatok kivonása és a demokratikus újra-
kezdés kereteinek megteremtése érdekében. Ahhoz, 
hogy ezt a vállalt politikai küldetést sikerre lehessen 
vinni, egy olyan világos hierarchiával és szervezeti 
szabályzattal rendelkező ernyőszervezetet kellett 
létrehozni, amely reprezentálja a magyar demok-
ratikus politikai közélet külföldre üldözött legfonto-
sabb irányzatait. Ezek képviselőit tömörítette volna 
a nagytanács („parlament”), amely Varga megfo-
galmazása szerint „1945–47-es képviselőkből, a 
forradalmi szervezetek képviselőiből és behívott 
érdemes közéleti személyekből” alakult volna meg, 
„függetlenül, hogy azok mikor fejtettek ki politikai 
tevékenységet”,6 a képviselet vezetését pedig egy 
intézőbizottság látta volna el. 

Az emigráció politikai doyenjei eltérően ítélték meg a 
politikai érdekérvényesítés hogyanját és mikéntjét, 
továbbá a forradalom értékeinek és céljainak megíté-
lésében is érdemi különbségek mutatkoztak. Az 
egyik domináns pólust képviselő szociáldemokraták 
Kéthly Annával az élükön a szocialista internacio-
nálé, a szakszervezeti világszövetség és a nemzet-
közi nőmozgalom lobbierejére apellálva igyekeztek 
a magyar ügy napirenden tartását elérni. Míg a 
„jobboldal” a nyugati kormányokkal való bensőséges 
kapcsolatok kialakításában, a kereszténydemokrata 

Varga László. Fotó: RETÖRKI Archívum
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pártok nemzetközi uniójában, illetve a nemzetközi 
szervezetek – és a nemzetközi jog – kényszerítő 
erejében bízott inkább. Az emigráns tárgyalófelek 
jelentős részét feszélyezte az a körülmény, hogy 
Kéthly nagy nemzetközi népszerűségével élve7 
hajlamos volt magát az ország kizárólagos hiteles 
képviselőjeként meghatározni, amely tudatos 
politikai brandépítéssel is párosult.8 Az emigránsok 
ötvenhatos hulláma, szemben a korábbiakkal – látva 
az USA kétkulacsos politikáját a magyar forradalom 
kezelését illetően – egyértelműen Európa-centrikus 
látásmóddal bírt,9 tagjai az USA helyett a nyugati 
kormányok és a formálódóban lévő európai integ-
rációs szervezetek jóindulatára és politikai támoga-
tására apelláltak.  

7 Önmagán túlmutató jelentősége volt annak, hogy őt hallgatta meg először az ENSZ magyar kérdést vizsgáló bizottsága, illetve, hogy 

több ezres szakszervezeti tömegrendezvények ünnepelt szónoka volt Bécstől New Yorkig.
8 Kéthly politikai mozgásának összefoglalását lásd Strassenreiter Erzsébet: Kéthly Anna harca a „magyar ügyért” (1956. november 

4.–1957. szeptember). Levéltári Közlemények, 2007/1, 151–212.
9 A magyar forradalom nemzetközi aspektusait általában a nagyhatalmak és a nemzetközi szervezetek prizmáján át szokás vizsgálni, 

román történészek azonban kellő meggyőző erővel mutatták ki azt, hogy a magyar forradalomnak milyen óriási jelentősége volt 

az európai integrációs folyamat felgyorsításában, s mekkora lökést adott a római szerződés 1957. márciusi aláírásának. Lásd: 

Croitor, Mihai: 1956 – Dark Clouds over the Communist Sky. Chinese, Yugoslavian and Romanian Perspectives; Alexandrescu, Mihai: 

Repositioning of Powers in the European System around the Year 1956. In: Critical autumn – 1956. Studies about the Hungarian 

October. Szerk. Gulyás Martin – Török Ádám. Budapest, Szent István Társulat, 2020, 67–82., 83–88.
10 Az „alkotmány” pontjai a következők voltak: 1. Az ország függetlensége, szabadságjogok biztosítása. 2. Szabad választásokon alapuló 

parlamentáris kormányzat. 3. Köztársasági államforma. 4. Semlegesség minden katonai szövetséggel szemben. 5. Az 1945-ös 

földreform. A magángazdálkodás biztosítása, bányák, kulcsiparok és nagybankok köztulajdonban tartásával. Varga-emlékirat, 15.

Az SZMNK Varga által megfogalmazott ügyrendje10 
igyekezett lefektetni mindazokat az értékrendi 
premisszákat, amelyek hűen fejezik ki a forra-
dalom programját, s amivel valamennyi emigráns 
képviselő azonosulni tud. Olybá tűnhetett, hogy 
1956 programja – éppen annak eklektikus jellege 
miatt – megadja a történelmi esélyt a hagyományos 
politikai törésvonalakon történő felülemelkedésre, 
valamennyi mértékadó erő megtalálja benne a neki 
tetsző elemeket. A pontok között szerepeltek a 
liberális alkotmányosság princípiumai (pl. szabad-
ságjogok alkotmányos garanciái, parlamentnek 
felelős kormány, hatalmi ágak elkülönítése), a 
függetlenség és a fegyveres semlegesség deklará-
lása, kiegészülve néhány jellemzően ötvenhatos 
„specifikummal”. A gazdasági életre vonatkozóan 

Bán Antal és Kéthly Anna 1947-ben, a budapesti Keleti pályaudvaron. Előbbi a ’48-as, utóbbi az 
’56-os szociáldemokrata emigráció fontos szereplője volt. Kéthly a forradalom után elsősorban a 
szocialista internacionálé, a szakszervezeti világszövetség és a nemzetközi nőmozgalom lobbierejére 
apellálva igyekezett a magyar ügy napirenden tartását elérni. Fotó: Fortepan, 79168 / Berkó Pál



74 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

bekerültek olyan pontok, amelyek egy ún. vegyes 
gazdaság irányába mutattak. Így nevesítette az 
1945–49 közötti – Európa-szerte bevett – „naci-
onalizálási láz” jegyében született intézkedések 
meghagyását,11 így például a „stratégiai” ágazatok 
(úm. közművek, bankrendszer) állami tulajdonban 
tartását, magas állami újraelosztást az adórend-
szer progresszív jellegén keresztül, az 1945-ös föld-
reform által létrehozott birtokviszonyok megtar-
tását, a jogtalan kisajátítások esetére pedig vagyoni 
kárpótlást irányzott elő, és kitartott a magántu-
lajdon létjogosultsága mellett.

A pontok Varga László általi „középutas” 
megfogalmazása, az egyes politikai fogalmak 
jelentése körül kialakuló csörtéken túl 
személyeskedésig fajuló viták is borzolták a 
kedélyeket. A Varga-emlékirat szerint késhegyre 
menő harc dúlt az intézőbizottság elnökének 
személye és megválasztásának módja körül is. 
A konfliktus Varga Béla és Kéthly Anna között 
kulminált. A kérdés lényege az volt, hogy melyik 
az erősebb legitimációforrás: az 1945-os nemzet-
gyűlés formálisan le nem mondott elnökének 
mandátuma, avagy a november 3-i Nagy Imre-
kormány államminiszteri tisztsége? A tanácskozá-
sokon jelen lévő néhány monarchista, konzervatív 
beállítottságú emigráns a köztársasági államforma 
és az 1945 utáni rendszerváltó lépések sokasága 
ellen berzenkedett, így velük a kompromisszum 
elérésére nem nyílt lehetőség. A szociáldemokraták 
a forradalom egyes szocialista jellegzetessége-
inek kidomborítását vélték elégtelennek, valamint 
sérelmezték az 1945 előtti „reakciósnak” titulált 
erők bekapcsolódását a munkába. Kéthly néhány 
évvel később „az ország önrendelkezési jogáért és 
a demokratikus szocializmus társadalmi rendjéért 
vívott forradalom”12-ként jellemezte 1956-ot, amivel 
a többség aligha azonosulhatott. Varga Béla azon 

11 Germuska Pál: Adalékok a magyarországi gazdasági intézményrendszer 1945–1948 közötti változásaihoz. In: Lépések a gazdasági 

teljhatalom felé, 1945-1948. Szerk. Bank Barbara – Germuska Pál. Budapest, NEB, 2017, 13–27.;  
12 Kéthly Anna beszámolója az SZMNK elnökeként végzett tevékenységéről. Szabad Magyar Tájékoztató, 1959. 02. 28. 14. Blinken OSA, 

300-5-47 Box 7. Records of Aurel Bereznai ont he 1956 Revolution – Subject files. Évfordulók, megemlékezések 1956-1968 c. dosszié. 
13 Varga-emlékirat, 18–21. 
14 Uo. 39. 
15 Raksányi Árpád (1922–1975): jogász, újságíró. A pécsi gimnáziumban tett érettségit követően jogi pályát választott, aktív katolikus 

hit- és közéleti tevékenységet folytatott. 1944 telén szovjet katonák színművész öccsével együtt a Parlament alagsorából a gödöllői 

hadifogolytáborba hurcolták, ahol tífuszt kapott. 1947 nyarán – Varga Béla nemzetgyűlési elnök személyi titkáraként – Franciaországba 

emigrált, és a magyar kereszténydemokrata emigráció egyik főszervezője lett. Az 1956-os forradalom hírére hazatért, hogy a hazai 

kereszténydemokrata pártszervezést segítse, s kapcsolatot létesítsen a kiszabadított Mindszenty József hercegprímással. November 

4-i újbóli emigrációját követően a francia politikai élet magas rangú képviselőivel fenntartott kapcsolatai miatt kulcsszerepet játszott 

abban, hogy az MFT Strasbourgban alakulhasson meg, majd Párizsban előkelő helyen kapjon irodahelyiséget. Szerény anyagi 

körülmények között, idegen földön hunyt el. 

doktriner állásfoglalása sem segítette a szervezeti 
alapok lefektetését, miszerint választásra nincsen 
szükség, neki eo ipso kellene betöltenie az intézőbi-
zottság elnöki tisztét.13

Az SZMNK ügye közel két hónapon át tartó, szőr-
szálhasogató viták után kútba esett. A politikai 
akcióegység és az ennek előfeltételét jelentő 
egységes szervezeti keretek létrejöttének 
hiánya több tényező szerencsétlen együttállá-
sából következett. Varga emlékirata – Borbándi 
következtetésével egybehangzóan – sommásan úgy 
foglalt állást a kudarc okait illetően, hogy „lénye-
gében egy akadály van: megegyezés Varga Béla 
és a szociáldemokraták között”.14 Mi volt ebben az 
alkudozási folyamatban a kereszténydemokraták, 
különösen Varga László és elvbarátainak (főképp 
Raksányi Árpád)15 szerepe? Leginkább az, hogy igye-
keztek centrumpozícióba helyezkedve a kisgazdák 
és szociáldemokraták által dominált emigrációs 
térben egyfajta egyensúlyozó-konszenzusteremtő 
szerepet kialakítani, amennyire csak lehetett, 
tompítani próbálták az emigráns „nagyágyúk” 
közötti konfliktusok élét, s olyan megoldásokat 
kerestek,  amelyek valamennyi érintett fél számára 
elfogadhatóak lehetnek. 

1957 végére mind az MFT, mind az SZMNK 
működése megszűnt. Előbbi számára a politikai 
reprezentáció csúcsát az jelenthette volna, ha az 
IB-tagok akár formális képviseletet, megfigyelői 
státust kaptak volna a hivatalos magyar állammal 
szemben az Európa Tanácsban. A politikai kudarcon 
túlmenően azonban ki kell emelni a humanitárius 
szempontból értékelhető sikereket: repülőbizott-
ságok vizsgálták a menekülttáborokban uralkodó 
viszonyokat, Bernben önálló irodát nyitottak, 
valamint felállítottak egy nemzetközi segélyszer-
veket összefogó koordinációs bizottságot, minde-
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mellett pedig közreműködtek az új körülmények 
közé kerülő magyarok lakhatási, letelepedési, 
munkavállalási ügyeinek intézésében.16 

„AZ UDVARIAS VÁLASZOKON KÍVÜL, TÖBBET 
NEM TUDTUNK ELÉRNI.” – TÖREKVÉSEK 
A NYUGATI VILÁG LELKIISMERETÉNEK 
ÉBRESZTGETÉSÉRE

Függetlenül attól, hogy az egység nem jött létre, az 
addigra bejáratott csatornákon keresztül mindenki 
tette azt, amire erejéből tellett. Varga László 1948 
novemberében emigrált, a Szabad Európa Bizottság 
tájékoztatási osztályának munkatársaként helyez-
kedett el. Emellett a Magyar Kereszténydemokrata 
Unió vezetőségi tagjaként és a Szabad Magyar 
Jogászok Világszövetségének vezetőjeként17 ’56-ra 
komoly gyakorlatot szerzett a nemzeti érdekkép-
viselet árnyékdiplomácia útján történő, kevésbé 
transzparens formájának gyakorlásában. A politikai 
reprezentációnak azt a magas szintjét nem érte, 
nem is érhette el, mint Kéthly Anna vagy Varga 
Béla, de mindez a kereszténydemokrata politika-
felfogás és a nemzetközi kereszténydemokrata 

16 Kéthly Anna beszámolója az SZMNK elnökeként végzett tevékenységéről. Szabad Magyar Tájékoztató, 1959. 02. 28. 2. Blinken OSA, 

300-5-47 Box 7. Records of Aurel Bereznai on the 1956 Revolution – Subject files. Évfordulók, megemlékezések 1956-1968 c. dosszié.
17 A szervezet tevékenységéről lásd: Varga László: Fények a ködben. Egy életút a nemzet szolgálatában. Salgótarján, Médiamix, 2002, 99–103.
18 Varga László: New Yorktól Mallorcáig, és vissza. New York, 1987, 75–79.
19 A különbizottság működésének összefoglalását lásd: Békés Csaba: A magyar forradalom és az ENSZ az újabb levéltári kutatások 

tükrében. In: A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956-1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Szerk. Békés Csaba 

– Kecskés D. Gusztáv. Budapest, Magyar ENSZ Társaság, 2006, 7–27.

hálózat eltérő szerveződési-működési logikájából is 
következett. Tevékenységének jelentősége azonban 
komoly helyi értékkel bírt, hiszen az emberi jogsé-
relmekről szerzett információk tényszerű összeren-
dezésével, angol nyelven történő propagálásával, a 
feltártaknak a hatályos nemzetközi jogi normákkal 
való szembenállásának kimutatásával hiteles és 
tényszerű képet igyekezett formálni mindazok 
számára, akik a „magas politika” színpadán érdek-
lődtek a valós magyar viszonyok iránt. A bő három 
évtizeden át működő világszövetség az ötvenes évek 
közepén angol nyelven tette közé a magyar tábor-
világ valós méreteivel kapcsolatos tényfeltáró jelen-
tését az ENSZ kényszermunkát vizsgáló bizottsága 
számára,18 szót emelt a szabad munkahelyválasztás 
korlátozása ellen, kiadta a Mindszenty-per egyes 
iratait. A világ vezető lapjainak szerkesztőségeihez 
címzett levelekben hívta fel a figyelmet a fiatalko-
rúak büntetőjogi szankcionálásával kapcsolatos, a 
polgári jogi normákat sértő gyakorlatokra is. 

Miután 1957 februárjában az ENSZ felállította 
a Magyar Kérdést Vizsgáló tényfeltáró különbi-
zottságát („Ötös Bizottság”),19 Varga Lászlónak és 

Varga Béla, a Nemzetgyűlés egykori elnöke, az emigráns Magyar Nemzeti Bizottmány, majd Magyar 
Bizottság vezetője 1990 áprilisában interjút ad Budapesten. Tőle jobbra Antall József, az MDF elnöke, 
leendő miniszterelnök, balra Varga László. Fotó: Fortepan, 152300 / Szigetváry Zsolt
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munkatársainak a diplomáciai „táncrend” megis-
merésében szerzett jártassága és „jogászkodó” 
attitűdje a korábbiakhoz képest felértékelődött. 
Többes mandátummal, így részben a világszövetség, 
részben pedig az SZMNK képviseletében folytatott 
diplomáciai aktivitása több területre is kiterjedt: 
egyrészt – pótolva az ENSZ-nek a tanúvédelem terén 
mutatkozó hiányosságait – igyekezett védelmére 
kelni a meghallgatott tanúknak, másrészt nyelvi 
közvetítést is vállalt, illetve országismereti infor-
mációkkal hátteret adott azoknak a kihallgatóknak, 
akiknek nem volt érvényes tudásuk a közép-európai 
realitásokról, igyekezett kontextusba helyezni a 
zaklatott sorsú emigráns forradalmárok monológ-
jait. Komoly dramaturgiai jelentősége volt annak, 
hogy a különbizottság jelentésének 1957. szeptem-
beri közgyűlési elfogadása előtt összefoglaló dolgo-
zatot készített a Kádár-kormány egyéves mérlegéről, 
amelyben – túlzásoktól sem mentesen – ismertette 
a megtorlások és deportálások főbb ismert adatait. 
Segítette a különbizottság munkáját az ún. Szürke 
könyv megjelentetése is, amely a rádióadások 
szövegleiratainak tükrében láttatta a forradalmat.20 
Mindez annak fényében bírt jelentőséggel, hogy a 
maga szerény eszközeivel igyekezett ellensúlyozni 
azt a szovjet és Kádár-barát „suttogó propagandát”, 
amely az ENSZ-képviselők szimpátiájának megnye-
réséért zajlott. Ráadásul az ENSZ adminisztratív 
apparátusában mutatkozó jelentős szovjet térfog-
lalás is módot adott arra, hogy jelentékeny hatalmi 
tényezőket a magyar ügy ellenében „félreinformál-
ják”.21 Komoly hangsúlyt fektetett az „el nem kötele-
zett” országok és az antikolonializmusnak hangsúlyt 
adó államok támogatásának megnyerésére, fontos 

20 Varga László visszaemlékezése az ún. Szürke könyv születésének körülményeire. In: Magyar kereszténydemokraták és 1956. Szerk. Kiss 

Mária Rita. Budapest, Gondolat, 2017, 99–102., 351–354.
21 Az ENSZ és a magyar kérdés kezelése kapcsán az elmúlt években kutathatóvá vált iratok alapján számos eddigi nyitott kérdésre 

választ kaphattunk. A titkosítás alól feloldott dokumentumok alapján egy olyan hallgatólagos kompromisszum körvonalai sejlenek 

fel, amelynek lényege úgy foglalható össze, hogy „valamiféle alku született: ahhoz, hogy az ENSZ segíthessen ott, ahol »legnagyobb 

az ínség«, el kell viselni, hogy nincs politikai »segítség«”. Az ENSZ humanitárius segélyekkel – főképp a Vöröskereszt hálózatán 

keresztül – próbált erkölcsi jóvátételt és kárpótlást nyújtani annak az elfogadásáért cserébe, hogy a kialakult realitáson, az ahhoz 

hiányzó politikai akarat és eszközrendszer hiányában, változtatni nem lehet, így még a közgyűlés többsége által megszavazott 

szankciók kikényszerítésére sincs mód. Ennek a visszás helyzetnek a kialakulásához és kivitelezéséhez nagyban hozzájárult az ENSZ 

apparátusában meghatározó szerepet játszó Andrew W. Cordier főtitkárhelyettes, William Jordan, a különbizottság titkára és a felső 

vezetés szovjet érdekek szerinti félretájékoztatásában szerepet játszó jugoszláv Dragoslav Protitch diplomata. Bővebben ld. Nagy 

András: Illúziók vágóhídján 1. Az 1956-os forradalom és az ENSZ – a világszervezet levéltárának a közelmúltban hozzáférhetővé vált 

dokumentumai alapján. Külügyi Szemle, 2018/1, [3–29.] 10. 
22 Az ENSZ tizennegyedik ítélete az első praktikus lépés a magyar ügy megoldása felé. Varga László nyilatkozata. Délamerikai Magyarság, 

1957. 10. 04. 5.; Elhalasztják a magyar ügy tárgyalását. A Magyar Nemzeti Bizottság tiltakozása. Délamerikai Magyarság, 1961. 03. 24. 3. 

terepnek tartotta Dél-Amerikát. Felszólalt a dél-ame-
rikai keresztény pártok kongresszusán 1957 szep-
temberében, 1961-ben pedig Kovács Imrével tett 
dél-amerikai utazásain az argentin és az uruguayi 
külügyi kormányzat támogatását kérte a magyar 
ügy napirenden tartása érdekében, mindezek a 
támogató gesztusok azonban csak szépségta-
pasznak bizonyultak.22 

A magyar kérdés ENSZ-napirendről történő 
levételén túlmenően, még U Thant főtitkársága 
(1961–1971) alatt is évi rendszerességgel beadvány-
nyal élt a főtitkárhoz és a szervezet egyes szakbizott-
ságaihoz, hogy vonják meg a Kádár-kormány ENSZ-
képviselőinek mandátumát, az emigráció ugyanis 
kezdettől fogva nem elégedett meg az érdemi diplo-
máciai mozgástérkorlátozást nem jelentő felfüg-
gesztő lépéssel. Emellett memorandumok sokasá-
gával halmozta el az ENSZ legkülönfélébb testületeit, 
amelyekben a közgyűlési határozatok végrehajtá-
sának kikényszerítését szorgalmazta, végső célként 
pedig a csapatkivonást és a kormányforma szabad 
megválasztásának – az ENSZ-alapokmányban és a 
jaltai nyilatkozatban is deklarált formulája szerinti – 
lehetőségét jelölte meg, voltaképpen mindhiába. 

1956 HELYE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN – EGY 
KERESZTÉNYDEMOKRATA VÁLASZKÍSÉRLET 
ALAPVONALAI

A 1989/90-es rendszerváltás óta eltelt évtize-
dekben az emlékezetpolitika síkján az 1956-os 
magyar forradalom elbeszélését alapvetően egy 
liberális demokrata és egy konzervatív-nacionalista 
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beszédmód egymás mellett élése, váltógazdasága 
határozza meg.23 Előbbi a forradalom egyik legfon-
tosabb előkészítő szereplőjeként a Nagy Imre poli-
tikusi személye körül csoportosuló elvbaráti kört 
állítja a középpontba, a reformer pártellenzék 
„erjesztő” szerepére, s az uralkodó szocialista rend-
szerparadigmán belüli reformok lehetőségére 
helyezve a hangsúlyt. Utóbbi a magyar szabadság 
és függetlenség visszaszerzésének élharcosaiként 
reprezentálható vezéralakokra fókuszál, továbbá a 
magyar társadalom szocializmusellenes attitűdjének 
változatos megnyilatkozásaira alapozva valószínűsít 
olyan rendszerellenes potenciált és a pártállami 
normarenddel szemben egyre fokozódó mértékben 
ellenséges közérzületet, amely egy adott történeti 
időpillanatban a szovjet típusú rendszer megdön-
tését tette lehetővé.24 

Varga László kereszténydemokrataként egyértel-
műen a jobboldali véleményformálók közé sorolható, 
mégis úgy törekedett a forradalomnak emléket 
állítani, hogy nem rugaszkodott el a történeti reali-
tások talajáról, „középutasnak” tekinthető narratívát 
alkotott, valamennyi szereplőt „érdemei szerint” 
minősít. Korrekt, mértéktartó és tényszerűségre 
törekvő hangvétele és közelítésmódja alkalmassá 
teszi arra, hogy a konszenzuális emlékezet irányába 
mutasson, megteremtve ezzel az emlékezetpolitikai 
kánonok közötti átjárhatóságot. Varga dolgozata 
mentes a forradalom „nemzeti radikális” megkö-
zelítését jellemző, a szabadságharcos „fegyveres 
felkelők” kritikátlan apoteózisára és szerepük abszo-
lutizálására törekvő ábrázolásmódtól. Nem jellemzik 
az emigráció harsány jobboldali véleményformáló-
inak részéről megfogalmazódó olyan típusú szélső-
séges leegyszerűsítések, mint például a bolsevizmus 
elleni, 1944/45 óta tartó „permanens szabadság-
harc” toposza.25 Ugyanakkor méltányolja, reális 
történeti helyi értékén kezeli Nagy Imre politikai 
erőfeszítéseit; hőse mégis a politikai cselekvőképes-
ségéről tanúságot tevő „sokaság”, amely az önszer-
veződő forradalom derékhadát alkotta.

23 Lásd: Rainer M. János: Tíz, húsz, harminc… hatvan! Az 1956-os magyar forradalom (kerek) évfordulós jelentésváltozásai. In: 1956 és 

a zenei élet. Előzmények, történések, következmények. Szerk. Gyarmati György – Péteri Lóránt. Budapest–Pécs, Kronosz, 2019, 11–25. 

Újabban lásd: Ötvös István: Párhuzamos forradalmak. Az 1956-os forradalom elbeszélési módozatai a hatalmi legitimitás szempontjából. 

(Kézirat a szerző birtokában.)
24 E téma, nevezetesen 1956 emlékezetpolitikai célú felhasználásának változása önálló tanulmány vagy monográfia tárgya is lehetne, itt 

és most – tudatában lévén az itt alkalmazott leegyszerűsítéseknek és az értelmezési árnyalatok iránti érzéketlenségnek – csak a főbb 

törésvonalakat jeleztem.
25 Eörsi László: 1956 képe az 1990 utáni jobboldali-konzervatív narratívákban. In: Búvópatakok – széttekintés. Évkönyv XIX. Szerk. Rainer 

M. János. Budapest, OSZK – 1956-os Intézet, 2013, [200–248.] 200–206.
26 A fogalom jelentéséről lásd: Balázs Zoltán – Molnár Csaba: Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban. Jelen és múlt. Budapest, 

Osiris, 2019, 295–304.

Melyek Varga László legfontosabb állításai a forra-
dalom történeti jelentőségével kapcsolatosan? Az 
első az, hogy a magyar forradalom beteljesítette 
az egymást követő reformnemzedékek „civilizá-
ciós küldetését”, a reformkorban meginduló átfogó 
társadalmi modernizációs program pedig ezzel kvázi 
a végéhez ért. E folyamat végeredményeképpen a 
„nép az ország ura lett”, azaz a forradalom kimondta 
a magyar nemzet tagjainak egyenrangúságát (és 
ezzel megerősítette a társadalmi kiváltságok eltör-
lését), a magyar nép a teljes jogegyenlőség és politikai 
nagykorúság állapotába lépett. Varga mindezt abból 
szűrte le, hogy egyrészt a forradalmi Magyarország 
a társadalmi önigazgatás szervein keresztül tanúbi-
zonyságot tett a demokratikus politikai intézmények 
működtetésének képességéről, másrészt pedig a 
politikai rendszer társadalmi beágyazottsága soha 
nem látott méretekben szélesedett ki a forradalom 
napjaiban. Időlegesen ugyan, de a forradalom 
okozta szükségállapot megszüntette a magyar elit 
„fordított kiválasztódását”, a lokális kormányzás 
súlyának megemelkedésével pedig színre léphetett 
egy új, nézeteit és politikai tudásszintjét tekintve 
heterogén, alternatív elit. Ötvenhatban voltaképpen 
egy új, demokratikusan szerveződő és felépülő politikai 
közösség született, amellyel megnyílt a felzárkózás 
lehetősége a modern európai társadalomfejlődés 
főáramához. E „civilizációs csúcspont” elérése 
magával vonta azt is, hogy – Varga kifejezésével 
élve – 1956 határvonalat képezett a „romantikus” 
és a „modern” politika korszaka között. Előbbit a 
köznemesi-polgári politizálás viselkedéskultúrája 
uralta, utóbbit pedig egyfajta republikánus26 attitűd 
dominálta. 

A második jól körvonalazható tétele az, hogy 
ennek az állapotnak az elérésében nagy szerepe 
volt annak a keresztényszociális értékrendű reform-
nemzedéknek, amely nemcsak 1945-öt követően 
került a politika partvonalán túlra, de kritikusa 
volt a Horthy-korszak „neobarokk” társadalmi 
mintázatainak is. Varga László politikai identitása a 
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fővárosi keresztény munkásifjak, különösképpen a 
KALOT és az Egyházközségi Munkásszakosztályok 
(EMSZO) vonzáskörében formálódott. Ennek a 
kulturális közegnek pedig olyan nevelő hatása, évti-
zedeken át tartó kisugárzása volt, amely a politika 
totalitásigénye ellenére sem maradt-maradhatott 
nyomtalan. Bő két évtizeddel a forradalom leverését 
követően – amikor az még a forró emlékezet része 
volt – úgy vélekedett, hogy 1956 forradalmárai 
annak a generációnak a politikai eszményeit telje-
sítették be, amelynek politikai-közéleti eszmélése a 
harmincas évek második felére, kivált a negyvenes 
évekre tehető.27 Ebből persze nem következik az 
az egydimenziós állítás, miszerint 1956 a keresz-
ténydemokrácia (szűkebben a szociális keresz-
ténység) politikai reneszánszát hozta volna el, 
ahogyan az sem, hogy a létező államszocializmussal 
szembeni „valódi szocialista forradalom” lett volna. 
Az „eszmék kavalkádjával” szembesülő történész 
annyit viszont egészen biztosan megkockáztathat, 
hogy 1956 társadalmi cselekvőiben – a generációs 
kontinuitás és az elsődleges szocializációs élmények 
okán is – ott munkáltak mindazok a szellemi hatások 
és politikai attitűdök, amelyeknek gyökerei és 
formavilága a két háború közötti virágzó szellemi 
és civil-közösségi életben (a vallási közösségektől a 
szociáldemokrata munkáskultúráig) kereshetőek, s 
amelyeket „legyalult” 1945-öt követően a többpárti, 
majd egypárti totalitarizmus.28

27 Számos ötvenhatos programból és forradalmi tanácsülési jegyzőkönyvből lehetne idézni passzusokat, amelyek zavarba ejtően 

egybecsengenének azzal a Varga szerint egy generációt jellemző társadalomeszménnyel, miszerint „olyan országban akarunk élni, 

amelyben a tekintély alapja az ember munkája és a közért végzett áldozatkészsége, nem pedig az öröklött vagy pénzért vásárolt cím”. 

Varga László: Kérem a vádlott felmentését! New York, Püski, 1981, 36.
28 Bódy Zsombor: Két totalitarizmus között? Az 1945–48-as évek értelmezéséről. Kommentár, 2008/3, 67–69. A „többpárti totalitarizmus” 

kifejezés, mint analitikus fogalom a benne rejlő leíró erő ellenére a szakirodalomban többnyire méltatlanul visszhangtalan maradt. 

A harmadik sarkos eleme a dolgozatnak a Kádár-
rendszer lesújtó bírálata, hanyatlástörténetként 
történő leírása. A posztsztálini korszak egyik sajátos-
ságaként hazánkban is bekövetkezett ugyan egyfajta 
„jóléti fordulat”, ez azonban nem a politikai elit talá-
lékonyságából és felkészültségéből fakadt, sokkal 
inkább az ötvenhatos követelésekből levont, hosszú 
távon ható reálpolitikai szükségszerűség, amely 
ugyanakkor a „történelmi nemzet visszafejlődésével” 
járt együtt. Ez a leépülési folyamat pedig főként a 
feltörekvő nemzedékek történelmi tudatának és 
kulturális identitásának felszínességében nyilvánul 
meg. Politikai következménye pedig az ötvenhatos 
alternatív elit kiszorításával a kontraszelekció álla-
potának visszatérése és az eszmények kiüresedése: 
nincsenek államférfiak, csak „parancsolók”, az 
„ország vezetői a Szovjetunió megszállottjai”. 

Dolgozata reménnyel teli félelemmel zárul: erkölcsi 
parancsként fogalmazta meg a kulturális intézmé-
nyépítés és a fiatal nemzedékek nevelésének szük-
ségességét, hogy a közelgő összeomlás fényében 
legyen megfelelő fogadóközeg a demokráciaépí-
tésre, s így a szovjet típusú rendszer által egyne-
műsített társadalom visszahelyezhető legyen arra a 
történelmi talapzatra, ahonnét sikerrel veheti fel a 
versenyt a vele szembekerülő kihívásokkal.
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VARGA LÁSZLÓ: MI MARADT A MAGYAR FORRADALOMBÓL? (1980)

A forradalom misztikája, hogy a nép történelmi 
megmozdulásakor alig sejtik, hogy már a forrada-
lomban vannak. Az elnyomottakban ugyan már 
régen forr az elégedetlenség, mégis amikor a szikra 
kipattan, nem gondolják – a zsarnokok még kevésbé 
–, hogy a forradalom már kitört. A felkelők el sem 
merik képzelni, hogy a százszemű és -kezű, rettegett 
hatalmat meg tudják dönteni. A rendszer pedig 
annyira bízik erejében, hogy az első pillanatban csak 
hangoskodásnak minősíti a nép elégedetlenségét. Ha 
a diktátorok fél nappal hamarább tudnák, hogy egy 
megmozdulásból forradalom lesz, könnyen el tudnák 
nyomni. Ez is a forradalom misztikája és a diktatúra 
érzéketlensége a néppel, hogy amikor a polgárok már 
égnek a nagy változás lángjától, a diktátorhoz csak a 
besúgók híre jut el, ami nem a nép hangja, hanem a 
szolga alázatos közlése a zsarnok megnyugtatására. 

Így volt ez a magyar forradalommal is. Ki hitte 1956. 
október 23-án délután fél háromkor, amikor a diákság 
elindult a Bem-szobor felé, a lengyel–magyar barátság 
melletti tüntetésre, hogy már történelmünk egyik 
legszebb fejezetét írják? 

Melyik volt az a perc, pillanat, amikor a felvonulásból 
forradalom lett, amikor a békés szándék forradalmi 
elszántsággá izzott, nehéz volna megállapítani. A 
titkosrendőrség rádió előtti lövése már csak olaj volt a 
tűzre, a levegőben már ott volt a magyar ifjúság elha-
tározása, hogy változás nélkül nem hagyják abba a 
tüntetést. Ez a titokzatos folyamat délután fél három és este nyolc óra között zajlott le, amikor a menetelő és 
tüntető ifjak már nemcsak lelkesítettek, de buzdítás jött az utcára tódult lakosságtól. A villamosok megálltak, 
kalauzok, utasok, dolgozók beálltak a menetelő diákok közé. Sok-sok ifjút kérdeztem – a felvonulás minden 
részletét kutatva –, hogy mikor gyúlt ki a forradalmi láng? Ezt a pillanatot talán annak a húszéves orvostan-
hallgatónak a válasza adta meg, aki percről percre leírta a felvonulás részleteit: kezdve, amint hangosan 
éltették a lengyel–magyar barátságot és „amint a Margit-hídhoz értünk – csillant fel az ifjú szeme –, valaki 
elkiabálta magát: »A szovjet pedig menjen ki!«” Ez volt a történelmi pillanat, amikor a kis Dávidok felemelték 
szavukat a Góliát ellen, és utána a gondolat sebességével száguldott át az országon. A több mint egy évtizede 
százfelé szedett népünk egységes lett, mert a felkelők akarata azonosult a nemzeti célokkal. 

Tiszta megmozdulás volt, mert követeléseibe és céljába nem vegyültek apró emberi előnyök és hasznok. 
Egyre összpontosított: a magyar nép szabadon akar élni. 

Létfontosságú volt ötvenhat, mert a nagyhatalmak küzdelmében csak az a kis nép tud fennmaradni, amely 
függetlenségéért és szabadságáért ily nagy áldozatot hoz. 

1956 – ebben a túl gyorsan és habzsolóan élni akaró világban – az emberiség tavasza volt, mert új ember-
típust mutatott be: olyat, akinek célja túlnő a saját érdekén, nemzete függetlensége és szabadsága többet 
jelentett, mint élete, és elvét cselekedetei fedezték. 

Ilyen embereket, mint a forradalomban áttüzesedett magyarok, keveset látunk a világban, akiket nem a 
rombolás, nem a bosszúállás, hanem a szabadságvágy irányított. Csak a szabadság eszméje tudja szellemivé 

Tüntetés a budapesti Bem-szobornál, 1956. október 
23-án. „A forradalom misztikája, hogy a nép történelmi 
megmozdulásakor alig sejtik, hogy már a forradalomban 
vannak.” Fotó: Fortepan, 128750 / Faragó György
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változtatni az embert. A forradalmárok szinte elfelejtették azokat a pokoli kínzásokat, ördögi eszközöket, 
amikkel a kommunista rendszer és titkosrendőrsége egy évtizeden át kínozta a magyarokat. Az a kilengés, 
ami a forradalomban megtörtént, a legkisebb volt a nemzetek forradalmában. Csak egy oly humánus nép, 
mint a magyar, tud ily fennkölten felejteni. 

Ötvenhat nemcsak az elégedetlenség lázadása volt, mely pusztít, mint az orkán, és rombolást hagy maga 
után, hanem vérbeli forradalom, amely a kommunista rendszert órák alatt elsöpörte, és már építette a jövőt! 
1956 magvetés volt, amelyből meg fog születni hazánk függetlensége, népünk szabadsága, a demokratikus 
Magyarország. Ötvenhat azonban nemcsak a magyar, hanem az emberiség ügyét is szolgálta, mert nem lesz 
addig béke a világon, amíg a föld bármely részében, akármilyen jelszóval és színben, egy népet elnyomnak. 

Minden diktatúra szülője a forradalomnak, magva a háborúnak, ezért alig lehet nagyobb érdeke a világnak, 
mint a diktatúrák elleni felkelés és az elnyomó elűzése. A magyar forradalom szerves folytatása volt generá-
ciónk törekvésének és népünk szinte százévenként megismétlődő forradalmának. 

A mi nemzedékünk haladó fiataljai a harmincas évektől hirdették, sőt: követelték a szociális igazságokat, a 
társadalmi átalakulást, a nép cselekvő bevonását nemzeti életünkbe. A magyar forradalom fiataljai mindezt 
napok alatt megvalósították. 

A forradalom korszerűen folytatta a 15. században Budai Nagy Antal, Nyíri Márton, Kardos János felke-
lését a jobbágyság szabad költözködéséért; a 16. században Dózsa, Mészáros Lőrinc ceglédi plébános 
megmozdulását a belső elnyomás ellen; a 17. században Tokaji Ferenc, Kabay Márton, majd a 18. 
században a nagy Rákóczi felkelését az elnyomottak jogaiért, míg a 19. században Kossuth függetlenségi 
harcát az osztrákok ellen. 

A fenti felkelések, forradalmak, szabadságharcok nemcsak nemzeti létünk fennmaradásának, de a korszerű 
szabadságjogok érvényesítésének is fontos állomásai. 

Az ötvenhatos forradalomban azonban van egy új jelenség, amit az előzőkben nem észlelünk. Ez a forra-
dalom nem fűződik személyhez, hanem eszméhez; nincs irányító vezére, hanem a magyar ifjúság lelkese-
dése az iránytű; nincsenek tolakodó csoportok, osztályok, pártok, csak a nép egységes törekvése látható. 

Aligha volt a világnak hasonló forradalma egy nagyhatalom ellen, ahol a nép vezér nélkül, órák alatt 
megszerveződött és tökéletesen cselekedett. A forradalmi magyarság tökéletes hadsereg volt, ahol az 
előképzést a történelmi tudat adta, a zászlót a felkelők mozgásban tervezték, a fegyvert maguk szerezték, a 
parancsot a lelkesedés sugallta, és vezényszó nélkül is tudták, mit kell tenni. Ez volt a világ egyetlen hadserege, 
ahol a tábornok és közkatona egy személyben egyesült. 

A magyar forradalom hatása mind népünkre, országunkra, mind a szabad világra, sőt: a kommunistákra is 
maradandó volt. 

Örök nyomot hagyott népünkön, mert a forradalommal lett mindenki egyenrangú polgár, a nép az ország ura 
lett. Ezer év után! A hatalmat nem az uralkodó osztály kegyéből (amely mindig szűkmarkú), sem a megszálló 
erőktől (amely csak szolgákat igényel), hanem a legtisztább szabad választással, ahol a nép legjobbjai 
voltak az élen, és áldozatukkal példát mutattak és haladó eszmét képviseltek. Ennek a szabad választásnak 
eredménye irányadó lesz népünk jövőjére. 

Az ember értékét is megszabta ötvenhat. Nem azt nézték, ki honnan jött, hanem hogy felismeri-e az ország 
érdekét, és azért cselekszik-e? A magyar forradalmárok süketek voltak a politikai szólamokra, de tűzbe jöttek, 
ha cselekedni kellett. A jövő Magyarországának vezetői nem származás, vagyon vagy címek révén kerülnek 
élre, hanem az ember belső értéke, felkészültsége, hasznossága és jelleme alapján. 

A forradalom gazdaságilag is józan volt. Helyeselte az ésszerű államosítást, az állam felügyeletét, de meghagyta 
az egyéni kezdeményezést, a magántulajdont, a munka egyéni gyümölcsét, amely nélkül korunkban általános 
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jólét elképzelhetetlen. Ahol az állam és a párt a vállalkozó, ott tehetetlenség, a törpe kisebbség paradicsoma 
és a többség munkatábora van. 

A földreformot véglegesnek mondotta: legyen azé a föld, aki megmunkálja, de a munkakedvet és eredményt 
megölő kényszerszövetkezet helyett az önkéntes társulást jelölte meg, amely alkotó erőt, jólétet ad. A magyar 
forradalom józanul leszögezte a szomszéd népekkel való békés együttélést, de gondolt a határainkon túl élő 
magyarságra is. 

Ötvenhat határvonal a romantikus magyar politika és a korszerű között. Az előzőt barokkos vonalak, külsőség, 
az utóbbit eredményesség jellemzi. A romantikus magyar politikának a Duna partján fekvő, lenyűgöző 
szépségű magyar parlament a szimbóluma. Amióta a világot járom, sok parlamentet megnéztem, legutóbb 
a helsinkiit, és nem kis meglepetésemre mindenhol találok képviselői dolgozószobákat. Nekünk, amikor 
ülésekre jártunk, nem volt dolgozószobánk. A mi festői törvényhozásunkban – ahogy most is – csak beszélni, 
inni és enni lehetett. Többet ért egy szellemes megjegyzés, egy szép beszéd, mint egy reformjavaslat. A 
korszerű magyar politikát a magyar forradalom jelzi: a törvényhozó ne beszélje, de hozza a jó törvényt. 

Ez azonban nem jelentheti a múlt elfelejtését, mert aki a múltat megtagadja, az nem tartozik a jelenhez sem, 
viszont aki a múltból nem mozdul, az kizárja magát a jövőből. 

A magyar forradalom hatása, mint fentebb írtam, túlment a határainkon. Így a világ különböző kommunista 
pártjaiban hasadást okozott, mert sokan elítélték, hogy „a munkásbarát szovjet” csepeli dolgozókat gyilkolt, 
és a nagy „békebarát” ártatlan polgárokat ölt. A kommunista párt tagjai közül sokan, akik hiszékenyen elfo-
gadták a Szovjetunió békeszólamait, elhagyták a pártot, mert kiábrándultak abból a „békehatalomból”, 
amelyik egy szabadságát mámorosan ünneplő népet legázol.

Nyugaton több kommunista párt úgy legyengült, hogy a magyar forradalom óta nem nyerte vissza erejét. 

A Szovjetunió, a második háború29 után első politikai sebét a magyar forradalomtól kapta. Nemcsak azért, 
mert a magyar ifjak leleplezték a Szovjetunió elnyomó célját, hanem azért is, mert a világ fóruma, az Egyesült 
Nemzetek, első esetben bélyegzett meg egy nagyhatalmat. 

Kanada képviselője30 a világfórumon a Szovjetuniót „a magyar diákok, munkások, parasztok árulójának” 
minősítette, pedig – tette hozzá – „gyakran éppen ezek bajnokának tünteti fel magát”. Olaszország megbí-
zottja31 a szovjet fegyveres beavatkozását „kegyetlen erőszaknak” mondotta, „amely egyben a történelem 
legrosszabb tapasztalata”. Mások „a szabadság eltiprójának”, az „emberi jogok árulójának” és „újgyarmato-
sítónak” bélyegezték. 

A második világháborúból – Amerika és Anglia segítségével – győztesen kikerülő Szovjetunió nemzetközi 
tekintélye 1956-ban lecsökkent, s a Nyugat vétke, hogy ezt nem használták ki. 

A világ fórumán nyilvánossá vált, hogy a Szovjetunió Közép- és Kelet-Európában nem fejlődést hozó győző, 
hanem az elnyomó; nem új világot építő, de a réginél rosszabb kolonizáló. 

A Szovjetunión belül is éreztette hatását a magyar forradalom. Voltak jelei, hogy a szovjet ifjúság egy része 
szimpátiával kísérte a magyar ifjúság forradalmát. Ez az a szellem, ami balladákban, költeményekben 

29 A második világháborúra (1939–1945) gondol.
30 Murray, Geoffrey: politikus, diplomata. A kanadai ENSZ-misszió vezetője, 1956-ban a Politikai és Biztonsági Tanácsi Ügyek 

Főosztályán dolgozott főtanácsosi rangban, közreműködött a szuezi válság nyomán a Gázai övezetbe küldött első békefenntartó 

misszió létrehozásában.
31 Vitetti, Leonardo (1895–1973): olasz grófi családból származó jogász, diplomata. Az 1920-as években jogtanácsos a Népszövetség, 

majd a londoni nagykövetség kötelékében, vezette a washingtoni követséget is. Hazatérve, a harmincas években Galeazzo Ciano 

külügyminisztersége alatt a tárca európai ügyekkel foglalkozó irodájának vezetője, a második világháború alatt az általános ügyek 

főigazgatója. 1956–1958 között az olaszországi ENSZ-delegáció vezetője.  
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nyilvánosságot kapott, és repeszti a szovjet szellemi börtönt. 1956 indulót jelzett a Szovjetunióban egyre 
nagyobb mértékben szélesedő szellemi elégedetlenségnek.

A magyar forradalom szelleme a Szovjetunió megszállása alatt levő területeken, sőt: azokon túl is, a kommu-
nista ideológiát kiszárította. Megszűnt a kommunizmus vonzása, vallási ereje. Szellemi tartalom nélkül nincs 
ideológia, a szellem sugárzását nem lehet fegyverekkel helyettesíteni. Könnyebb nyelv nélkül beszélni, mint 
a kommunizmus szellemét szovjet tankokkal igazolni.  

A magyar forradalom kinyitotta a Vasfüggöny ablakait nyugat felé, és egyben felhúzta a vasfüggönyt a 
szovjet kommunista ideológia exportja elé. A kommunizmus a magyar forradalom óta ugyan még mindig jó 
bomlasztó erő, de Közép- és Kelet-Európában már nem az a lelkesítő eszme, amelyért életet áldoznának. A 
kommunizmus lehet az elégedetlenek orvossága, de nem az építő ember hite. 

Ötvenhat nemzetközi hatása mind magyar, mind külső vonatkozásban páratlan.

Magyar szempontból nagy értékű, mert a szabad világban visszaszerezte nemzeti megbecsülésünket. 
Visszaadta helyünket a nyugati világban, szellemi tagjai lettünk az egységre törő politikai Európának, kultúr-
körének, és pillanatok alatt belekerültünk a szabad világ érdeklődési körébe.

1956 elmosta a rólunk helyesen vagy helytelenül alkotott véleményt, hogy Magyarország jobboldali, konzer-
vatív, sőt: reakciós. Ötvenhat érdeme, hogy megmutatta a szabad világnak népünk valódi arcát. Amit évtize-
deken át nem tudtunk elfogadtatni, a forradalom bizonyította, hogy népünk haladó gondolkodású, szabad-
ságszerető, humanista. 

A szabad világra tett hatása is maradandó. 

A világ fórumán, az Egyesült Nemzetekben új Magyarországot ismertek meg, ami azért is fontos volt, 
mert 1956-ban 80 tagja volt a szervezetnek, köztük több, amely nem sokat tudott hazánkról. Nem többet, 
mint az átlag magyar tud ma Dahomey-ről.32 Ezek a fiatal államok nemcsak barátai lettek a demokratikus 
Magyarországnak, hanem csodálói is a magyar népnek. Ha valaki értékelte a magyar nép felkelését, úgy ezek 
a fiatal nemzetek, akiknek legtöbbje nem a saját erejéből, hanem az Egyesült Nemzetek segítségével szerezte 
meg függetlenségét. 

1956 a világ demokratikus táborát mellénk állította, és annyi barátot szerzett nekünk, amennyi ezer év alatt 
összesen nem volt. 

Lehet-e elfelejteni azt a párizsi képet, amikor egy aktív és négy volt, tehát öt miniszterelnök vezette a párizsi 
nép felvonulását a magyar forradalom igazsága mellett? 

Ellenségeink a két háború között újságokban, egyetemeken, lexikonokban sok rágalmat szórtak ránk. Nem 
volt fórumunk, ahol ezek ellen kellően védekezhettünk volna. S, íme, jött 1956, amely nemcsak ellensége-
inket némította el, de sikerült népünket a valóságban bemutatni. 

A magyar nép mellett olyan megnyilatkozások hangzottak el a világ fórumán, amelyet történelmünkben még 
nem kaptunk.

32 Dahomey: a nyugat-afrikai partok mentén található egykori francia gyarmat 1975-től, Benin néven önálló köztársaság.
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Belaúnde,33 Dél-Amerika nagy politikusa, az Egyesült Nemzetek volt elnöke „csodálatra méltó népnek” 
nevezte a magyarságot, és hozzátette: „akik ezer évük alatt nagy művészeket, írókat adtak a világnak”. 
Európai delegátusok az „emberiség háláját tolmácsolták a magyar nemzetnek”. Volt, aki „nagy népnek” 
minősített bennünket, sőt: az Egyesült Nemzetek adatai szerint Tito 1956. október 29-én „mélységes csodá-
lattal” adózott a forradalomnak, és a magyar felkelést a „reneszánsz korszakának” nevezte. Hogy ő később 
másképpen viselkedett és vélekedett, ez nem változtat azon, hogy az első napokban ő is a hatása alá került a 
magyar nép megmozdulásának. Nem ő az első, és nem is az utolsó, aki első ösztönében a helyes utat követi, 
de később az érdek elnyomja a morált, az önzés az emberséget. 

A szellem óriásait megszólaltatta 1956 októbere. A Nobel-díjas Albert Camus-től Silonéig34 dicsőítették az 
ifjúság harcát. (Az algériai származású francia író, Camus írta 1956 novemberében: „A magyar nép forra-
dalma többet tett a szabadság eszméjéért, mint az egész világ az elmúlt évtizedben.”)35 És milyen eleven 
lett a magyar és a nemzetközi szellemi élet! A költők verseikkel szolgálták a magyarság ügyét. És odahaza! 
A szellemi élet farsangja volt ez a pár nap. Ha van bizonyíték a szabadság és a zsarnokság közötti küzde-
lemben, akkor a magyar forradalom ezt is megnyerte, mert néhány nap alatt több remekmű született, mint 
a kommunizmus évtizedében. Alig volt alkalma az emberiségnek ily világosan észlelni, hogy amíg lelkesedés, 
a nemes cselekedet halhatatlant szül, addig a zsarnokság mellett egyetlen szellemi ember sem állt ki, és egy 
epigramma sem született. 

A világ ifjúsága is szikrát kapott a magyar ifjaktól. A világ több részén felvonultak, s éltették a forradalmat. 

Nem véletlen, hogy 1956 óta a világban számos ifjúsági megmozdulás kormányokat reformok keresztülvite-
lére kényszerített, sőt: jelentékeny szerepet vitt diktátorok elmozdításában. 

A magyar forradalom nemzetközi hatása talán legjobban észlelhető az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 

Igaz, hogy e szervezet nélkül nem tudtuk volna a világnak hitelesen bizonyítani a forradalom igazi okát, a 
felkelés nemes lefolyását, a demokratikus döntéseket és a szovjet beavatkozást, viszont az is való, hogy ez a 
nagyra hivatott szervezet politikailag nem tudott segíteni, alapvető gyengeségét mutatta ki. 

A magyar forradalom odahaza 1956. november 4-én bukott el, szovjet beavatkozással, ha a hősi küzdelem 
tovább is tartott, míg az Egyesült Nemzetekben már előtte, 1956. november 1-jén, bár a viták is tovább 
folytak. Ennek a ténynek, azt hiszem, koronatanúja én vagyok.

33 Belaúnde, Fernando Terry (1912–2002): perui politikus. Előkelő arisztokrata család sarja, az Egyesült Államokban és Franciaországban 

folytatott felsőfokú tanulmányokat, építészmérnökként végzett. 1945–1948 között parlamenti képviselő, egyetemi tanár, 1963. 

júniusától 1968-ig, míg egy katonai junta meg nem döntötte hatalmát, a Népi Akció jelöltjeként koalíciós kormányt vezetett. 

Elkötelezett földreformpárti politikus volt, külpolitikáját USA-barátság jellemezte. Második miniszterelnöki ciklusát 1980–85 között 

töltötte ki, ez alatt komoly külső eladósodottsággal és terroristaakciók sokaságával kellett szembenéznie.   
34 Silone, Ignazio (1900–1978): olasz politikus, prózaíró, novellista. Eredeti neve Secondino Tranquilli. Paraszti családban született, 

egy földrengés következtében több családtagját 15 esztendős korában elveszítette. Meghatározó életélmény volt számára az 

első világháború, középiskolai tanulmányai befejeztével csatlakozott a pacifista szólamokat hangoztató szocialista mozgalomhoz, 

lapszerkesztő lett. 1921-ben az Olasz Kommunista Párt (alapító) tagja volt, tíz év múltán – a kommunista világmozgalom sztálini 

iránymeghatározásával szembeni kritikája miatt – eltávolították a pártból. A fasiszta államhatalom többször is bebörtönözte, öccse 

is ott halt meg, egyes dokumentumok pedig arra mutatnak, hogy egészen eddig a tragikus mozzanatig a fasiszta államrendőrség 

informátora is volt. Svájcba emigrált, és itt alkotott, műveiben és témaválasztásában erősen érvényesült az olasz paraszti népélet 

iránti érdeklődése. A második világháború végeztével hazatért, és rövid ideig bekapcsolódott a politikai életbe is, 1950-től haláláig 

viszont csak irodalmi munkásságának gyarapításával foglalkozott. Élete utolsó szakaszában – hosszas belső vívódás után – hívő 

keresztény lett. 
35 Albert Camus A magyarok vére című írásában pontosan így fogalmaz: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a 

szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.” Lásd többek között: Gloria victis, 1956–86. A 

Magyar Október költői visszhangja a nagyvilágban. Szerk. Tollas Tibor. München, Nemzetőr, 1966, 7–17.
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1956. november 1-jén, amikor örültünk a forradalom 
győzelmének, de aggódva figyeltük a szovjet csapatok 
mozdulatait, amikor reményt láttunk a Szovjetunió 
október 31-i nyilatkozatában, hogy újra rendezi 
viszonyát a megszállása alatt tartott népekkel, amikor 
a Biztonsági Tanács látszólag a magyar ügyön tartotta 
kezét, délután fél háromkor megszólalt a telefonom. 
Az Egyesült Nemzetekből kerestek. Magyar szárma-
zású szakértő hívott fel, aki közölte velem, hogy Nagy 
Imrétől távirat érkezett. Első a vasfüggöny mögül. 
És máris olvasta a szöveget, amelyben Nagy Imre, 
mint a Minisztertanács elnöke és külügyminiszter 
közölte, hogy a magyar kormány felmondta a Varsói 
Szerződést, kimondta az ország semlegességét, és 
Magyarországot négy hatalom védelmébe helyezte, 

és kérte a magyar ügy tárgyalását. ,,Óriási!” – mondtam izzó hangon. A vonal másik végén nagy csend volt. 
Türelmetlen voltam, mert nem kaptam hasonló lelkesedést. ,,Mi a baj?” – kérdeztem. ,,A távirat alapján 
aligha lehet tárgyalni a magyar ügyet” – volt a válasz, mert azokban a napokban rendkívüli közgyűlés folyt, 
és „Nagy Imre a rendes közgyűlésre kérte az ügy felvételét, ami november 12-én kezdődik”. ,,Ez nem ok – 
válaszoltam. – Egy kérés lényegét nem a használt szavak, hanem a kérés tartalma adja meg. A távirat drámai, 
segítségkiáltás, létet és nemlétet vet fel, tehát nem lehet a szövegezők hibájául felróni, hogy a forradalmi 
lázban nem tudnak különbséget tenni a rendes és rendkívüli közgyűlés között. A vízben fuldokló alig figyeli, 
hogy szabályosan dobták-e a mentőövet, a lényeg, hogy megmeneküljön. A magyar ügyet tárgyalni kell!” 
– fejeztem be. „Nem lehet – volt a válasz –, csak akkor, ha Nagy Imre újabb táviratot küld, és kéri az ügy 
rendkívüli közgyűlésen való tárgyalását.” ,,Ez lehetetlen – mondottam –, nem lehet innen táviratot küldeni, 
mert úgyis azzal vádolják, hogy nyugati beavatkozás segíti a forradalmat! ,,Akkor pedig nem fogják tárgyalni” 
– volt a válasz, majd hosszú csend, és a beszélgetés megszakadt. Az illető elnézést kért, és letette a kagylót. 
Barátaimnak, kik ekkor már figyelték az izgalmas beszélgetést, azt mondtam: „A magyar ügy az ENSZ-ben 
elveszett, akta lett!” 

Az Egyesült Nemzetek azonban nemcsak a magyar nép, hanem önnön léte ellen is súlyosan vétett. 

A szervezetnek minimális kötelessége lett volna, hogy a főtitkár október 29. és november 3. között Budapestre 
utazzék, vagy azonnal politikai és katonai megfigyelőket küldjön. Ez olyan minimum, mint hogy az utcán 
elesett embert fel kell segíteni. Ez a mulasztás bátorítóan hatott a szovjet beavatkozásra. 

Politikailag az ENSZ 1956-ban halálos sebet ejtett önmagán, mert nem torolta meg, amit a Szovjetunió művelt, 
sőt: az ENSZ tagja maradhatott a Szovjetunió, amely a szervezet másik tagját – Magyarországot – erőszakkal, 
fegyverrel gázolta le. 

Ez nemcsak a mi véleményünk, hanem a közgyűlés tagjaié is. Ceylon megbízottja36 kijelentette, hogy „az 
Egyesült Nemzetek súlyos válságba kerül, ha a magyar kérdést nem oldja meg”. Oliveri,37 az olasz delegátus 

36 Gunewardene, Ratnakirti Senerat Sirasinghe (1891–1981): ceyloni (ma: Sri Lanka) ügyvéd, politikus, diplomata.
37 Varga e ponton rosszul emlékezett, az olasz küldöttet Leonardo Vitettinek hívták. Olivieri, Aníbal Osvaldo (1903–1984): argentin 

politikus. 1926-ban végezte el a Haditengerészeti Katonai Iskolát, majd folyamatosan lépkedett a ranglétrán, ágyúparancsnok, 

haditengerészeti titkár és a tengerészeti akadémia igazgatójaként, tanáraként is szolgált. A Perón-korszakban már haditengerészeti 

miniszter (1952–1955), részt vett az államelnök eltávolítását célzó sikeres katonai puccskísérletben. Egy rövid ideig tartó kegyvesztettség 

után visszavették a hadsereg kötelékébe és – utóbb kérészéletűnek bizonyuló – diplomáciai karrier építésébe kezdett az ENSZ-ben.

Nagy Imre 1956. október 23-án, Budapesten. 
Fotó: Fortepan, 141576 / Album023, Franz Fink
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„most vagy soha” felkiáltással jelezte, hogy a szervezet nem lehet tétlen. Az iraki képviselő38 pedig állam-
férfiúi előrelátással mondta: „Az egész nyugati civilizáció, a világbéke, az Egyesült Nemzetek jövője is kockán 
forog, ha a magyar kérdés megoldatlan marad.” 

Igen! Ha ma otthon ünnepelnénk az évfordulót, ez azt jelentené, hogy a világszervezet tekintélye növekedett, 
a Szovjetunió legyengült, mert belső problémái jobban lekötnék, és nem jutna ideje, ereje a világ demokra-
tikus fejlődését zavarni. Így a világbékéhez közelebb volnánk! 

Amikor majd a harmadik világszervezet fog működni – az ENSZ a második a Népszövetség után –, akkor 
1956 októberét jelölik meg, mint amikor a szervezet hűtlen lett egy kis néphez, alapokmányához, az alapvető 
emberi jogokhoz, létének értelméhez. 

Az ENSZ kulturális és gazdasági vonalon változatlanul jelentős munkát végez az emberiség javára, de politikai 
vonalon a magyar forradalommal a szervezet, mint politikai tényező megszűnt.

Mégis, az ENSZ – politikai gyengesége ellenére – a magyar forradalom emlékének megőrzéséhez jelentősen 
hozzájárult. Közgyűlési jegyzőkönyvei, határozatai a magyar történelemnek részei, amelyek tárgyilagosan 
örökítik meg 1956 nagyságát, tisztaságát, s a szabadság és függetlenség eszméjének rövid, de iránymutató 
diadalát. 

Külön említést érdemel az ENSZ közgyűlése által kinevezett Külön Bizottság – általánosan Ötös Bizottságnak 
nevezzük, mert öt tagja volt – jelentése, amelyet a közgyűlés 1957. szeptember 14-én 85%-os többséggel 
elfogadott, és amely történelmi monumentumot emelt a magyar népnek. A jelentés, az eljárási szabályok 
szerint az ENSZ öt hivatalos nyelvén – angol, francia, spanyol, kínai, orosz – megjelent, és a példányok 
elfogytak. Magyar nyelven, sajnos, még nem jelent meg, ami a magyar emigráció súlyos mulasztása. 
Reménykedhetünk, hogy 1981-re lelkes magyarok jóvoltából magyarul is olvashatjuk, és kezébe adhatjuk 
azoknak a hazulról kijövő magyar fiataloknak, akik odahaza keveset vagy semmit sem tudnak történelmünk 
egyedülálló megmozdulásáról.39

Jegyezzük meg azok nevét, akik e jelentés létrehozásában részt vettek: A Külön Bizottság elnöke: A. Andersen 
(dán),40 tagjai: C. O. Shann (Fülöp-szigetek),41 aki a bizottság előadója volt; R. S. S. Gunewardene (Ceylon), M. 

38 Kittani, Ismat Taha (1929–2001): kurd származású iraki diplomata. 17 esztendős korában egy ösztöndíj révén lehetősége nyílt arra, 

hogy külföldön tanuljon. Az Egyesült Államokba került, ahol a Knox College-ban diplomázott politikatudományokból. Ezt követen 

visszatért hazájába tanítani, majd a külügy kötelékébe került. Az ötvenes években egy ENSZ által kiírt esszépályázat nyerteseként 

a szervezet New York-i központjába utazhatott. 1957–1960 között az iraki ENSZ-misszióban vállalt munkát, 1961–1964 között pedig 

Genfbe tette át állomáshelyét országa ENSZ-delegáltjaként. 1981–1982-ben az ENSZ Közgyűlésének elnöke. 
39 Magyarországon a Hunnia Kiadó gondozásában, Dr. Stankovich Viktor fordításában csak 1989-ben jelent meg a jelentés szövege. 

1956 – Az ENSZ Különbizottság jelentése. Budapest, Hunnia, 1989.
40 Andersen, Alsing Emanuel (1893–1962): dán politikus. 1929-től parlamenti képviselő, 1935–40 között védelmi miniszter, 1942-ben 

pénzügyminiszter. 1940–45 között a szociáldemokrata párt második embere, 1947 novemberében rövid ideig belügyminiszter. 

1957–62 között a Szocialista Internacionálé elnöke. 
41 Shann, Sir Keith Charles Owen (1901–1988): ausztrál művész, politikus, diplomata. 1939-ben került közszolgálatba, 1946-ig a 

Statisztikai Hivatal és a munkaügyi tárca alkalmazásában állt. 1946-ban külügyi másodtitkárrá nevezték ki, az ENSZ-divízió kérdéseivel 

foglalkozott. 1950–51-ben ENSZ-képviselő, 1955-ben a Fülöp-szigetek minisztere lett, 1962-66 között indonéziai nagykövet. 1970-ben 

a külügyi tárca helyettes államtitkárává nevezték ki, majd egy rövid japán nagyköveti kitérőt követően a Közszolgálati Tanács (Public 

Service Board) vezetőjeként fejezte be karrierjét.
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Mongl Slim (Tunézia),42 és a magyarság nagy barátja, a forradalom lelkes pártfogója, Fabregat (Uruguay).43 Ez 
a bizottság lényegében nem ötös, hanem hetes. 

Azért hetes, mert két ember nélkül ez a történelmi értékű jelentés nem látott volna napvilágot, legalábbis 
nem így. Az egyik a bizottság főtitkára, az angol W. M. Jordan,44 a másik a bizottság másodtitkára, a dán P. 
Bang-Jensen.45 Jordan készítette a jelentést, Bang-Jensen volt a motorja a bizottságnak, és minden alkalmat 
megragadott, hogy a jelentés őszintén és tárgyilagosan mutassa be a magyar ifjúság felkelését. 

Bang-Jensen egyik feladata volt, hogy a kihallgatott magyar tanúk névjegyzékét, ami a címüket is tartalmazta, 
kezelje. A kihallgatások befejeztével a szovjet delegáció kérte a névjegyzéket. Bang-Jensen tudta, hogy nem 
helyes madarat adni a macska szájába, tehát megtagadta a kiadását. A Szovjetunió delegátusa azonban 
nem engedett, és hadjáratot indított Bang-Jensen ellen, aki bámulatosan állta az egyre jobban szorító táma-
dásokat. Végül az egész ENSZ-adminisztrációval szembekerült. De nem adta meg magát. Tudta, hogy vét 
az emberiség ellen, ha a Szovjetunió delegátusának kezére kerül a 111 magyar tanú neve és címe. A harc 
sokáig folyt, egyik fél sem engedett. Végül Bang-Jensen győzött. A legjobb emlékezetem szerint, 1958. január 
31-én telefonált nekem, mondván: „Örömmel közlöm, hogy ma, itt az ENSZ épületében tanúk jelenlétében, a 
megállapodásnak megfelelően a 111 tanú nevét és címét elégettük.” 

A Szovjetunió delegációja nem tudta elviselni a vereséget, és tovább folytatta harcát Bang-Jensen ellen, 
akinek nem volt más választása, mint az ENSZ-ben viselt magas pozíciójáról lemondani, és New Yorkban 
állást keresni. Ez a küzdelem felőrölte amúgy is finom idegrendszerét, és az események után rövidesen 
önkezével végett vetett életének. Ő is a magyar forradalom áldozata, nemes alakja!

*

42 Helyesen: Slim, Mongi (1908–1969): tunéziai diplomata. Az ENSZ közgyűlésének első afrikai származású elnöke. A Tunézia 

függetlenségéért küzdő mozgalomban végzett munkájáért kétszer is börtönbe került, de végül ő volt a Franciaországgal folytatott 

függetlenségi tárgyalásokban a tunéziai főtárgyaló. 1955–1956 között Tunézia belügyminisztere, majd az ország nagykövete lett az 

Egyesült Államokban, Kanadában és az ENSZ-ben. 1961-ben a szervezet közgyűlésének elnökévé választották. 1962–1964 között 

Tunézia külügyminisztere volt.
43 Fabregat, Enrique Rodriguez (1895–1976): tanár, újságíró, diplomata, politikus. A Colorado Párt egyik alapítójaként képviselő és 

szenátor az uruguayi képviselőházban, az oktatási és kulturális tárca vezetője. Volt Mexikóba és Ausztriába delegált nagykövet, 

utóbbi tisztségében komoly szerepet játszott az UNICEF megalapítását előkészítő gyermekjogi egyezmény megalkotásában. 1947–60 

között Uruguay állandó ENSZ-képviselője. 1947-ben a közel-keleti rendezéssel foglalkozó ENSZ-különbizottság tagjaként komoly 

lobbitevékenységet folytatott Izrael önálló állami létének megteremtéséért, a Dreyfus-perről gyermekkorában hallott élményei 

nyomán vált filoszemita beállítottságú politikussá. 
44 Jordan, William M. (1909–1966): politikai elemző, diplomata. London Tottenham kerületében n született, a Londoni Egyetemen 

diplomázott és szerzett doktori fokozatot gazdaságtörténetből. 1935–40 között egyetemi tanárként dolgozott Londonban, 

Birminghamban, vendégtanára volt a Columbia Egyetemnek is. Brit delegáltként részt vett az ENSZ megalapításával kapcsolatos 

szervezőmunkában, a titkárság egyik első alkalmazottja volt. 1945–56 között a Politikai és Biztonsági Tanácsi Ügyek Főosztályán 

kapott munkát, az alapokmány 6. fejezetének kidolgozásában vett részt, amely a konfliktusok békés rendezéséről szól. 1956-tól az 

ügyosztály igazgatója és politikai elemzője, Dag Hammarskjöld főtitkár személyes tanácsadója.
45 Bang-Jensen, Povl (1909–1959): dán jogász, diplomata. A második világháború során a náci megszállással szemben lépett fel, a 

washingtoni dán nagykövetség munkatársaként kapcsolatot tartott fenn a dán emigráns kormánnyal is. Szerepe volt országa NATO-

csatlakozásában. Az etikus hivatali működéshez mindvégig ragaszkodó magyarbarát diplomatát érdemei elismerése helyett 1957-

ben megalázó módon távolították el a szervezettől, 1959 novemberében pedig máig tisztázatlan körülmények között holtan találták 

egy parkban. A hivatalos magyarázat szerint fejlövéssel végzett magával, újabb kutatások azonban felvetik annak a gyanúját, hogy 

politikai gyilkosság áldozata lehetett. 
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Ötvenhatból két kérdés felszakad: mit ért el a magyar forradalom? És érezhető-e még a hatása? 

1980-at írunk, a kérdésre alig lehetne csak magyar vonatkozásban válaszolni, mert hazánk ügye már nem 
önálló, hanem belefonódott a nemzetközi politikába, ami az elmúlt 24 év alatt alaposan megváltozott. 

1956-ban a világ két nagyhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió befolyása alatt volt. 

Az erősebb Amerika volt, ami megmutatkozott az 1956–57-ben lezajlott ENSZ-közgyűlésen, ahol a magyar 
ügyben, a 80 tag közül 60, Amerikával az élén, a magyar forradalom mellett szavazott, 10 óvatosan távol 
maradt, és a Szovjetunió csupán 10 szavazattal rendelkezett. Törpe kisebbség volt, szinte árnyék. 

A szovjet kormány nem tudta elviselni az ENSZ-ben az alárendelt szerepét, és 1960-ban drámai lépésre 
határozta el magát: Hruscsov az ENSZ-közgyűlésén az addig még nem önálló népek felszabadítására benyúj-
totta javaslatát, amit a közgyűlés elfogadott. Ez a híres 1514/XV számú határozat,46 amivel a Szovjetunió az 
1960-as ENSZ tagsági létszámot – 100-ról 154-re felemelte. 

Így lett a világ legnagyobb elnyomója a népek „felszabadítója”. 

A nyugati hatalmak nagy mulasztása, hogy nem ők lettek e felszabadítási mozgalom kezdeményezői. De 
talán még nagyobb hiba, hogy a mai napig egyetlen nyugati hatalom, politikus vagy író nem kezdeménye-
zett olyan mozgalmat, ami ugyanazokat a jogokat követelte volna a Szovjetunió polgárainak, mint amiket 
a Kreml igényelt Ázsia és Afrika népeinek. És ha ilyen politikai jajkiáltás a Szovjetunióból felhangzik, mint 
Szaharovtól,47 a jólétben dőzsölő Nyugat ásítva hallgatja. 

Ha a gazdaságilag és politikailag erős kormányok – élükön az Egyesült Államokkal –, Franciaország, 
Németország, Japán egytizedrésznyi energiát fordítottak volna a szovjetunióbeli és a vasfüggöny mögötti 
népek jogainak követelésére, mint amit az olajra és a jólétükre pazaroltak, akkor ma nem kellene félniök, 
hogy a Perzsa-öböl alapos kihatással lehet az éléskamrájukra. 

Amit a demokratikus kormányok elmulasztottak, a magyar forradalom, a prágai tavasz és a gdański munkások 
megtették: intés a Szovjetunió felé, hogy hódító korszaka vége felé közeledik. Mert közeledik. Nem a demok-
ratikus nagyhatalmak erejéből vagy kegyéből, hanem a vasfüggöny mögötti népek szabadságvágyából és 
bátorságából. 

Budapest, Prága, Gdańsk lesznek azok a történelmi jelzőtáblák, ahonnan a Szovjetunió mértéktelenül kiter-
jesztett hatalmának hanyatlását számítani fogják. 

Mit ért el a magyar forradalom? 

Nem a nemzeti érzés buzogása íratja velem, hogy ötvenhatban mi sokat adtunk a világnak, de a szimpátián 
és elismerésen kívül alig kaptunk valamit. Mégis helytelen lenne ebből arra a következtetésre jutni, hogy 
1956 hiábavaló volt. Nem: mert minden, ami ma otthon jó, az a forradalomnak köszönhető. Hogy népünk 
jobban él, mint a legtöbb vasfüggöny mögötti nép, beleértve a Szovjetunió tarka sokaságát is, az kizárólag 

46 1960. december 15-én fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről szóló 

nyilatkozatát. A határozat teljes szövege angol nyelven elérhető: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/

Independence.aspx (Utolsó letöltés: 2021. 09. 02.)
47 Szaharov, Andrej Dmitrijevics (1921–1989): orosz fizikus, író. 1938-ban tett érettségi vizsgát, majd felvételt nyert a Moszkvai Állami 

Egyetem fizika szakára. 1953-ban doktori címet szerzett, részt vett a szovjet atomkísérletekben és egyéb, katonai célú titkos 

kutatásokban. Az SZKP 20. kongresszusán elhangzott sztálinizmus-kritika mellett az 1956-os magyar forradalom gyakorolt döntő 

hatást ellenzéki attitűdjének kialakulására. A hatvanas évektől nyílt szószólója az atomkísérletek és a fegyverkezés felfüggesztésének, 

több nyelvre is lefordított szamizdatokon keresztül leplezte le a szovjet rendszer természetét. A hetvenes évekre már az emberjogi 

mozgalom nemzetközileg ismert alakja, 1975-ben béke Nobel-díjjal tüntették ki. 1980–86 között száműzték Moszkvából, a KGB 

Gorkijban tartotta fogságban és válogatott kínzásoknak vetette alá, amire éhségsztrájkkal is válaszolt. 
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annak a magyar ifjúságnak köszönhető, akinek forradalma a Szovjetuniót arra kényszerítette, hogy enged-
ményeket tegyen. 

Az elviselhetőbb élet nem a kommunizmus liberalizálódásának, hanem a magyar forradalomnak az 
eredménye. Eltűnt a sztálini idők rettegett titkosrendőrsége. De nem a kommunizmus liberalizálódásától, 
hanem a magyar ifjak felkelése tüntette el őket, és minden rendőrnek, amikor felveszi népszerűtlen egyen-
ruháját, eszébe jut, hogy mi lehet a sorsa azoknak, akik a népünket kínozzák és félelemben tartják. 

A rettegés és félelem nem a kommunizmus liberalizálódására szűnt meg, hanem a magyar forradalom tisztító 
tüze égette ki. A magyar nép, ha napokra is, felszabadult, és ez a diadalmas érzés úgy űzte el a rettegést és 
a félelmet, mint a nap a havat. 

A jobb élet, a nagyobb falat kenyér, a balatoni nyaralók tömege, az utazások, mindegyiknek örülök, de 
nem a kommunizmus enyhüléseként, hanem a magyar forradalom vívmányaként könyvelhetők el, mert 
Moszkvának a gyeplőn engedni kellett. De nem eresztette el!

Ezért amilyen örvendetes a rettegés és félelem megszűnése, a „csengőfrász” kimúlása, annyira sajnálatos, 
hogy a magyar életforma óvatos lett. A rettegésbeni és a félelembeli élet átmeneti, az óvatos pedig ember-
formáló: kiöli a szellem szabadságát, a véleménynyilvánítást, ami nélkül valódi emberi élet nincs, még akkor 
sem, ha a terített asztal mellett ülünk. 

A turistának Magyarország szép, kellemes, mert a turista gyökere nem Magyarországból táplálkozik, hanem 
abból a szabadságból, ahonnan jött és ahová visszamegy. 

És akármennyire is változott az élet, a rendszer lényegében a régi maradt, mert miközben a turista-ország 
színes, és a napi élet sokat változott, sőt: fejlődött, a történelmi ország visszafejlődött. 

Ezeregyszáz éve vagyunk országunkban. Nem azért, 
mert a mindenkori turista-ország kellemes volt, avagy 
a talponállókban zajongtak, avagy a Gerbeaud-ban 
csevegtek, hanem azért, és csak azért, mert népünknek 
1100 év alatt, a legnehezebb időszakokban, a megszál-
lások alatt is, voltak keresztény és nemzeti szellemű 
vezetői. 

Ez az, ami ma nincs! 

Történelmünk folyamán mind a keresztény hitélet, 
mind a nemzeti szellem mindig hozott új hajtásokat. 
Ma nem látható. Hosszú távon: ha a fának nincs 
hajtása, kihal. 

Nem azért szállok síkra, hogy a magyar nép vallásos 
legyen, ez minden polgár egyéni elhatározása. De 
azért igen, hogy az Egyháznak, e nemzetfenntartó 
intézménynek annyi joga legyen a Bibliát a gyer-
mekeknek tanítani, vagy legalább tizedannyit, mint 
amennyi Marxot, Lenint, e két politikailag elhamvasz-
tott ideát tömnek a szegény fiatal magyar fejekbe. 

Szentmise a Pasaréti téri Páduai Szent Antal-templomban, 
1956-ban. „Történelmünk folyamán mind a keresztény 
hitélet, mind a nemzeti szellem mindig hozott új hajtá-
sokat. Ma nem látható. Hosszú távon: ha a fának nincs 
hajtása, kihal.” Fotó: Fortepan, 108495 / Hámori Gyula



89

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at
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Az állam és az egyházak viszonyában érdekes jelenség észlelhető, amit más, vasfüggöny mögötti államokban 
nem látunk. 

Mivel a kommunista párt ideológiai forrásai kiszáradtak, és így a párttitkárok beszámolói úgy hatnak, mintha 
nem is ebben a világban élnének, a fiatalok a marxi-lenini eszméken kacagnak, a párt egyedül maradt. A 
hatalom a kezében van, de hívek nincsenek. Ezért elkeseredve új szövetségesek után néztek. És megtalálták. 
Az Egyházban. 

Évek óta figyelem az Állami Egyházügyi Hivatal halászását az egyház felkavart vizében. Az utóbbi időben 
azután világos lett a kép. Az állam és az egyház 30 éve kötött magállapodását nagy csinnadrattával ünnepelték, 
a püspökökre úgy hullottak a kitüntetések, mint a májusi eső a földre… Bibliaórákat is engedélyeztek, és 
először 35 év alatt, nyilvánosan, méghozzá a tv-ben, az egyházak sajtóinak képviselői megjelenhettek, és 
beszélhettek az együttműködésről. 

Ezek a jelenségek örvendetesek lennének, ha a rendszer, az Állami Egyházügyi Hivatal szándéka az egyházak 
megsegítése volna. De erről szó sincs. A cél a párt erősítése, mutatni, hogy az egyházakkal együtt építik a 
szocializmust. Azt a szocializmust, ami nincs. Ha a rendszer szándéka őszinte lenne, akkor nem a püspö-
kökre zúdítanák a kitüntetéseket, hanem nem akadályoznák meg, hogy a tanulók vallásoktatásra járjanak. Itt 
azonban a párt nem enged, mert ez a jövő. Ezt magának tartja fenn. Bár a KISZ-gyűlések konganak az üres-
ségtől, és az ifjúságtól fényévnyi távolságra van a kommunizmus ideológiája, az ifjúságot az egyházakhoz 
mégsem engedik. Inkább legyenek cinikusak, mint hívők. 

Az egyházi vezetőkön múlik, hogy a párt magatartását a javukra tudják-e kamatoztatni, vagy – sajnos – ismét 
úgy adják oda magukat, hogy semmit sem kapnak érte. Elérkezett az ideje, hogy a minimális követelésüknek 
hangot adjanak: a fiatalságnak ők úgy hirdethessék az igét, ahogy a párt a marxizmust. 

Nemzeti vonalon sem állunk jobban. Nem azért, mert népünk a Szovjetunió megszállása alatt él, hanem 
azért, mert az ország vezetői a Szovjetunió megszállottai. 

Népünk nem először él idegen hatalom megszállása alatt, bár remélem: utoljára. De mind a török, osztrák, 
mind a rövid német megszállás alatt voltak Fráter Györgyök, Bocskaiak, Bethlenek, Széchenyik, akik tudomásul 
vették a megszállást, de gondolatukban és tettükben a magyar nép szabadsága és függetlensége élt, ezért 
munkálkodtak. 

Ez az, amit ma az élen lévőknél nem látunk. 

Hazánknak vannak parancsolói, de nincsenek államférfijai. 

Vannak, akik az élen vannak, de nincsenek vezetők. A parancsolónak engedelmeskednek, a vezetőt követik. 
Népünk, nem tehet mást, engedelmeskedik, legalábbis formailag, de az élenjárókat nem követi. Hová is 
mehetne velük? A kietlen szocializmusból a nem létező kommunizmusba. Nem lelkesítő kirándulás. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a mai megszállás merőben különbözik az előzőktől, de ennek tudatában írom, 
hogy aki az ország élén van, az cselekedjék Fráter György leleményességével, Bocskai nemzeti tudatával 
vagy Bethlen diplomáciai képességével, avagy Széchenyi népet erősítő reformtörekvésével. Ha ezekkel vagy 
legalábbis ezek egyikével az ország élén lévők nem rendelkeznek, akkor tudatosan vagy tudatlanul nem a 
nemzeti szellem ápolói, hanem egy elnemzetietlenítő folyamat részesei. Ezek a nemzetnek nem élő tagjai, 
hanem tartozékai. 

Az elnemzetietlenítő folyamat jól látható az ifjúságnál. Az ifjú azt viszi magával, amit az iskolában, fogékony 
korában beoltanak. Ma? A magyar lapok panaszkodnak, hogy középiskolát, egyetemet végző fiatalok egy 
része nem ismeri a Himnuszt, a Szózatot. Honnan is ismernék, amikor nem vagy nem úgy tanítják, hogy annak 
éneklése a magyarság megvallása is legyen. Honnan legyen nemzeti öntudata az ifjúságnak, ha többet hall 
Marxról, mint Szent Istvánról, és százszor annyit Leninről, mint Kossuthról. 
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Az iskolában, lapokban az erdélyi magyarság sorsáról nem emlékeznek meg, és a felvidéki magyarokról is 
hallgatnak. 

És miközben az orosz forradalom hatvanadik évfordulójának megemlékezésére mindenkit kiparancsoltak, 
és az újságok, rádiók zengtek a nap jelentőségéről, Trianon hatvanadik évfordulóján sem az újságokban, sem 
a folyóiratokban egyetlenegy cikk nem jelent meg, a rádiók hallgattak, az iskolákban a tanítók némák voltak. 
Hallgatni arról, hogy színtiszta magyarlakta területeket elvettek, amelyhez a magyarságnak, az önrendelkezési 
jog folytán joga van, több mint mulasztás. Tudatos elnemzetietlenítés. Nemrégiben több, hazulról érkezett 
fiatalemberrel beszélgettem. Kettőtől megkérdeztem, hogy ki volt Széchenyi. Az egyik hallgatott. Nem tudta. 
A másik – állítólag jeles tanuló, most érettségizett – vállat vonva válaszolt: „Valami hidat épített.” Így él, vagy 
nem él, a magyar fiatalságban az a férfi, akiről a legnagyobb magyar költő, Arany János ezt írta: „Ő az, aki által 
lettünk és vagyunk.” 

A magyar forradalom öröksége, hogy az elnemzetietlenítő folyamat ellen szavunkat felemeljük. Tesszük ezt 
azért, mert azok a költők és írók, akik a nemzeti szellem fáklyahordozói lennének, gondolatukat nyilvánosan 
el nem mondhatják, és munkájuk elakad a törpék cenzúráján. Tehát a nemzeti igényeket valahol el kell 
mondani. Ha a parlament a szabadon választott képviselők fóruma lenne, a sajtó pedig az igazságra törekvés 
szócsöve, a rádió és a tv a nép hangja, akkor ránk nem lenne szükség. 

Mivel a mai parlament a párt szócsöve, a sajtó az igazság temetője, a rádió és tv nemzeti szempontból vak 
és néma, így a mi jogunk, sőt: kötelességünk a nemzeti igényeket elmondani, még akkor is, ha ezek süket 
fülekre találnak. 

És mondjuk, írjuk, valljuk, hogy a magyar nép tudja, mert tudja, hogy idekint érdekében cselekszünk, és ha 
a hazai rendszert cselekvésre nem tudjuk megmozgatni, legalább tudatosítjuk, hogy a mulasztásuk súlyos. 

Nehezen írom le: ha a román Ceaușescunak, aki állítólag Moszkvával többször szembeszáll, lehetősége van 
elfogult és káros sovinizmust hirdetni, akkor miért nincs meg a lehetősége a Szovjetunió érdekét hűségesen 
képviselő magyarországi rendszernek nemzeti szellemet ápolni? 

A magyar forradalom örökségeként ezt a munkát folytatjuk. És ebben nem fáradunk el. És nem hiábavaló. 
Aki néha-néha megtorpan ettől a tevékenységtől, annak jusson eszébe, amit de Gaulle a kultuszminiszte-
rének, Malraux-nak48 mondott: „A világ legnagyobb dicsősége az ember dicsősége, aki nem adja meg magát.”

Munkánk közben pedig Széchenyi megállapítása vezéreljen bennünket, amit 1848. március 19-én írt a 
naplójába. „Én világosságot vittem intézményeinkbe!” 

Mert odahaza, a sok és előnyös változás ellenére is, nemzeti intézményeinkben sötétség van. Fényre van 
szükségük!

48 Malraux, André-Georges (1901–1976): francia regényíró, novellista, művészettörténész, politikus. 1959–1969 között kulturális miniszter.


