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Elõszó

Ha majd – néhány év múlva – a középiskolás diák tanulmányaiban eljut a 20.
századig, valószínûleg csodálkozó iszonyattal fog visszatekinteni a korszak törté-
netére. A lenyûgözõ technikai fejlõdés mellett a jövõ tanulójának szemében
minden bizonnyal a pusztítás és a barbár kegyetlenség idõszakát is jelenti majd
a magunk mögött hagyott század. Különösen tragikus a mérleg, amikor hazánk
20. századi történetén tekintünk végig: két modern háború példátlan pusztítása
és embervesztesége, az 1919-es forradalmi és az azt követõ ellenforradalmi
terror, a trianoni ország-csonkítás máig ható következményeivel; a holokauszt
iparszerû tömeggyilkossága, a nyilas rémuralom, majd a néhány évvel késõbb
kiépülõ kommunista diktatúra; amely elsõ másfél évtizedében Rákosi és Kádár
vezetése alatt ma már nehezen képzelhetõ terrorral tartotta rettegésben a tár-
sadalmat.

Sokan megkérdezik: mi értelme van újból és újból felidézni a történelem
sötét árnyait, felhánytorgatni a múltat? Nem volna-e üdvösebb, ha a szörnyû-
ségek emléke századunkkal és az eseményeket átélõ nemzedékekkel együtt
enyészne el, és a jövõ fiataljai tiszta lappal indulhatnának a 21. századnak? A
gondolkodó, társadalmi folyamatokat figyelõ ember számára egyértelmûen nem
a válasz.

Több okunk is van arra, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni múltunknak ezeket
a tragikus fejezeteit. Elsõként, mert a múlt akarva-akaratlanul is velünk és
bennünk él; gesztusainkban gondolkodásunkban, erkölcseinkben és szokásaink-
ban; sokszor irányt szab cselekedeteinknek még akkor is, ha ennek nem vagyunk
tudatában. Mindaz, ami elõdeink, nagyszüleink és szüleink nemzedékével tör-
tént, valamiként része nemcsak a mi, de gyermekeink és unokáink életének is.
A nem-tudás tehát nem segíthet ezen, sõt gátolja a felnövekvõ nemzedék önis-
meretét, társadalmi tisztánlátását.

Pedagógiai munkánk egyik fõ célja éppen az, hogy felelõs, önálló ítéletal-
kotásra képes, hazájukat szeretõ polgárokat neveljünk, ami a múlt ismerete
nélkül aligha képzelhetõ el. Különösen igaz ez a történelem azon idõszakaira
és folyamataira, amelyek alapjaiban érintik erkölcsi elveinket és demokratikus
társadalmunk értékeit. Az iskolai oktatás-nevelésnek jelentõs szerepet kell
vállalnia abban, hogy olyan nemzedékek nõjenek föl, amelyek számára elfo-
gadhatatlan mindenfajta embertelen diktatúra.

A múlt megismertetése elsõsorban a történelemórák feladata, ám nevelésünk
nem mondhat le a tanórán kívüli, évente ismétlõdõ alkalmakról sem akkor, ami-
kor alapértékeink megismertetésérõl, az azokkal való érzelmi, morális azono-
sulásról van szó. A különbözõ iskolai programok számos lehetõséget nyújtanak
erre, ilyenek nemzeti ünnepeink, de ilyenek a történelmi emléknapok is.
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Az emléknap sajátossága, hogy a múlt felidézése mellett kegyelettel emléke-
zünk azokra, akik áldozatul estek a kommunista diktatúráknak, akik ártatlanul
elszenvedték az elnyomást és terrort, vagy tevõlegesen szembeszálltak vele,
mint 1956-os forradalmunk mártírjai. Emlékezünk mindazokra, akiket a lenini
és sztálini elveken fölépülõ hatalmi rendszerek megfosztottak életüktõl, akiket
bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy internáltak, de ideszámítanak azok
is, akiknek a hatalom tönkretette az egészségét, egzisztenciáját, akik nem
tanulhattak tovább, akiket bepofoztak a téeszekbe, öngyilkosságba kergettek,
stb. Mert a kommunista diktatúrát sokan és sokféleképpen szenvedték meg.
Bizonyos értelemben egész nemzetünk áldozata a kommunizmusnak, nemcsak
a sötét ötvenes évek miatt, de amiatt is, ami utána jött: a Kádár-rendszer puhának
mondott, lassan szétzüllõ diktatúrája, amelynek nyomán gazdasági válság,
szegénység és morális meghasonlás maradt századunk utolsó évtizedére.

Nehéz és felelõsségteljes feladatot ró a középiskolákra az emléknap meg-
tartása. Hiszen a fentebb vázolt célok eléréséhez formális, sokszor lélektelen
ünnepélyek aligha visznek közelebb. Olyan programokra van szükség, amelyek
számot tartanak diákjaink érdeklõdésére, és ezáltal hatékonyan tudják formálni
a diktatúrákkal kapcsolatos nézeteiket, érzelmeiket.

Ehhez kíván hozzájárulni az Oktatási Minisztérium a jelen kiadvánnyal.
Történészek és tanárok írták és állították össze ezt a kis könyvecskét, amelynek
nem lehet célja a teljességre törekvés. Egyrészt a terjedelem szabott korlátot –
hiszen a téma sajnálatosan kimeríthetetlen –, másrészt a történelemtudomány
is csak részben dolgozta fel a kommunista diktatúrák történetét; számos kérdést
illetõen még a szakemberek is vitatkoznak, illetve nem áll rendelkezésünkre
elég megbízható adat, tudományos értékelés (pl. a bolsevizmus áldozatainak
száma, a Kádár-rendszer feldolgozása). De pedagógiai gyakorlatunkban is járatlan
út, amire lépünk, talán csak az október 6-i iskolai megemlékezések szolgálhatnak
elõzményül.

Természetesen nem a kinyilatkoztatás igényével, hanem a segítségnyújtás
szándékával született a könyv. Az óra- és programvázlatokat tartalmazó rész
sem kötelezõ érvényû, sokkal inkább ajánlás: így is lehet. Ezért van a kötet
végén a pályázati felhívás, hogy segítségével megismerjük és a szakmai
közvélemény is megismerhesse azokat a megemlékezési formákat, programokat,
amelyek sikerrel alkalmazhatók középiskoláinkban.

Budapest, 2001. január 12.

Pokorni Zoltán
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Fenyõ D. György - Trencsényi Borbála:

Javaslatok iskolai megemlékezésekre

Bevezetõ: a megemlékezések pedagógiájáról
A tudatosan elõidézett nevelési helyzetek sorában az ünnepség és a megem-

lékezés a legnehezebb mûfajok közé tartozik napjainkban. Hogy ennek bonyolult
okai közül csak néhányat említsünk: a kialakult idõ-tudattal, közvetve vagy
közvetlenül megszerzett történelmi tapasztalatokkal, valamelyest kiforrott er-
kölcsi-ideológiai világképpel rendelkezõ felnõtt-generáció igyekszik áthagyo-
mányozni valamit ebbõl a világképbõl és érzelmi viszonyulásból a gyerekeknek,
akiknek még fejletlen az idõ-tudatuk, alig vannak történelmi élményeik. A már
önmagában, fejlõdéslélektani okokból is nehéz feladatot tovább bonyolítja, ha
az átadandó világkép tekintetében nincs kellõ társadalmi konszenzus, s talán
ezért is lehetetlen az a mitikus leegyszerûsítés, mely az ünneppel való azono-
sulást megkönnyítené. Vegyük hozzá még a felnõtt társadalomnak az elmúlt 10
év folyamán is alig oldódott amnéziáját, mely éppen lehetetlenné teszi a
kulturális hagyományozást, azt is, hogy a gyerekek nagy része megismerje lega-
lább a családi történelmet, belenõjön a családi hagyományba, s ezen keresztül
természetes legyen számára a nemzet nagy történeteivel való megismétlõdõ
találkozás. Hazánkban például a családok jelentõs részében legfeljebb akkor
mondták el a gyereknek, hogy zsidó származású, és hogy a nagyanyját megölték,
mikor antiszemita butaságokat kezdett beszélni; más családokban meg arról
hallgattak, hogy mi az a málenkij robot, amire a nagyapát elhurcolták - éppen
ezért nálunk kevés esély van arra, hogy a múlt a fiatalok számára érzelmileg
átélt, szerves ismeretté válhat. Ám mégsem lehet lemondani arról, hogy az
utódokat beavassuk a huszadik század koordinátarendszerében meghatározó
jelenségek, a fasizmus és a kommunizmus titkába. Arra azonban figyelmeztetni
kell önmagunkat, hogy gyermekeink, tanítványaink már nem ebben a koordináta-
rendszerben élnek, nem ebben keresik az eligazodást. Emlékezhetünk Macskássy
Izolda kisfilmjére, mely megmutatta, hogyan keveredtek össze a magyar óvodá-
sok fejében a március 15-i, április 1-jei, november 7-i ünnepségek tartalmának
elemei. Ma az iskolás, sõt, olykor a fõiskolás korosztály fejében is tapasztalhatjuk
ezt a káoszt. 1848-at és 1948-at nemcsak nyelvbotlásként keverik össze, 1944
és 1945 egymásba csúszik, s bele 1956 is.

És mindezek ellenére tanulóink figyelmét mégis ezek felé a kérdések felé
akarjuk fordítani, az alábbi megfontolások alapján:

1/ ezek nemzeti történelmünk szerves részei;
2/ a fasizmus és a kommunizmus máig ható jelenségek, ezért megismerésük

megkerülhetetlen a tudatosan élõ ember számára;
3/ mert a hozzájuk való viszony legalapvetõbb, legáltalánosabb erkölcsi

normáinkkal, a humánum kérdésével függ össze;
4/ mert a hozzájuk való viszony demokratikus társadalmunk alapértékeit érinti.
Éppen a szocializmus ünneplési rendjének máig ható következménye a
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közöny, esetleg cinizmus, mellyel a kamaszok döntõ része az iskolai ünnep-
ségeket fogadja. Az egykori hivatalos ünnepek nagy része nem volt a nemzet
belsõ ünnepe – a gyerekek megérezve a hazugságot, nemegyszer szétröhögték
a legfennköltebb hangulatú ünnepi mûsort, az ünneplés keretében vetített
legmûvészibb filmet is. Többnyire a mai középiskolás diákok sem ünnepre
készített lélekkel ülnek be az ünnepre díszített tornaterem kispadjaira. Ha nem
is az ellendemonstráció bizsergésével, de többnyire mélységes közönnyel,
idegenséggel, olykor közszájon forgó elõítéletekbõl táplálkozó elvárásokkal.
Az eseménynek nemcsak a tartalma idegen a számukra, de a mûfaja, rítuselemei
is. A közéleti gesztusok gyakran kompromittálódtak, lejáratódtak, vagy csupán
arról van szó, hogy  ezek a tradicionális gesztusok egyszerûen idegenek a
másfajta (saját, szubkulturális) rítusaik iránt egyébként fogékony tizenéveseknek.

Nagyon sokat árthatunk magának a kegyeleti alkalomnak, maguknak az
áthagyományozni kívánt érzéseknek, értékeknek, ha erõszakkal, türelmetlenül,
gyors, látványos és feltétel nélküli azonosulást kívánva törekszünk elfogadtatni
saját értékeinket. Nem csak az elõzõ rendszerben volt ez így. Gondoljuk meg, a
rendszerváltás utáni elsõ hevületben a sokat hangoztatott nemzeti jelszavak
vagy a nagy mennyiségben adagolt vallás miként váltottak ki gyakran éppen
ellentétes érzelmeket (közönyt vagy ellenérzést) sok fiatalból.

Mit tehetünk akkor tehát? Elõször is ne felejtsük: a valóban fontos dolgokról
nem szabad túl sokat beszélni. Másodszor: nagyon körültekintõen válasszuk
meg a korszellemnek és az életkornak leginkább megfelelõ ünneplési illetve
megemlékezési formát. Valószínû, hogy nem kell minden évben ugyanolyan
formábban megemlékezni a történelmi emléknapokról. Érdemes gondosan
kiválasztani azt a formát, ami megfelel mondanivalónknak. Érdemes arra is
tekintettel lennünk, hogy a formák változatossága, sokfélesége önmagában is
nagyobb felhívó erõvel rendelkezik, mint a monoton ismétlés. Nem is szabad
például minden évfolyamnak mindig ugyanazt adni – miközben persze tudjuk,
hogy ennek a tanácsunknak az iskolák és a tanárok teherbírása határt szab.
Még azt is járható útnak gondoljuk, hogy – miközben az iskolák minden évben
megtartják az emléknapokat – ne kelljen minden diáknak minden évfolyamon
mindegyiken részt vennie, hanem a tantestület mérlegelje, melyik emléknapról
milyen életkorú tanítványai számára van mondanivalója.

Amit a kommunista diktatúrák áldozataira való méltó emlékezés érdekében
tehetünk: feltámasztjuk az érdeklõdést, bízva abban, hogy e kíváncsiság talaján
a serdülõkorból kinõve, a saját világkép keresésének idején ki-ki igyekszik majd
megtudni és megérteni, mi is történt, hogyan történt, s errõl õ személy szerint
hogyan vélekedik.

Nagyon fontos, hogy az életkornak megfelelõ formában érintsük meg a
gyerekeket a problémával. Az érintés szót azért is hangsúlyozzuk, mert  ez
többnyire nem direkt  módon történik.

Az alsóbb korosztályokról szólva szükséges leszögezni, hogy a témát „a maga
idejében”, tehát a középiskola felsõ évfolyamain a diákok csak akkor fogják
befogadni, ha  azt óvodás, kisiskolás korukban nem járattuk le idõ elõtti, nem
az életkornak megfelelõ interpretálással. Kisiskolás korban a legtöbb, amit
tehetünk, hogy a gyilkolást tabufogalomként alakítjuk ki a gyermekekben;
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ellenérzést keltünk bennük mindenfajta erõszak, megalázás iránt; „a másik
csoport”-tal szembeni primitív ösztönt igyekszünk leépíteni; az emberi méltóság
elleni mindenfajta törekvést elítélünk, elítéltetünk.

A kommunista diktatúráról legmélyebben a maga helyén, a XX. századi
történelem és irodalom tárgyalásakor, vagyis a 12. osztályban eshet szó. De már
a korábbi évfolyamok történelem, irodalom és osztályfõnöki óráin meg kell alapoznunk
a diktatúráról való gondolkodást. Felsorolunk néhány példát erre. Amikor ma-
gyar-, történelem- vagy akár hittanórán Jézus történetét tanítjuk, a koncepciós
perek természetébõl is sok mindent feltárunk. A római császárkor késõbbi kato-
nai diktatúrák árnyát vetíti elõre. Az inkvizíció története szintén sok analógiát
kínál a koncepciós perekhez. Shakespeare sok tragédiája szól a zabolátlan és
felelõtlen indulatok tobzódásáról, és ezekkel szemben a felelõsségteljes
intellektus ellensúlyozó és okos rendet teremtõ erejérõl. Az ember tragédiája
Falanszter-jelenete a központosított kommunista államnak a közjóra való hivat-
kozással az egyéniség megfojtására való törekvésétõl borzasztja el az olvasót, s
teszi (feltételezéseink szerint) érzékennyé a kommunista diktatúrák lélekszürkítõ
uniformizálása iránt. A legyek ura címû Golding-regény megbeszélése alkalmat
adhat a kollektív félelem, a hatalmi harc, az irracionális gondolkodás, az uralkodni
vágyó személyiségstruktúra, a pusztító ösztönök megismerésére. Vagy konk-
rétabb példát hozva Kosztolányi Dezsõ Édes Anna címû regényében megvizsgál-
ható, hogyan viszonyul Kosztolányi a kommünhöz: mirõl ír semlegesen, mirõl
iróniával, mirõl elismerõleg, mirõl elborzadva. Meg lehet vizsgálni a házmester
és Vizy Kornél pálfordulásait, Moviszter doktor értékrendjét, Édes Anna kiszol-
gáltatottságát; kideríteni, milyen tartalmi összefüggés van Anna története és a
történelmi háttér, a kommün bukása utáni napok légköre és eseményei között.

Az osztályfõnöki órákon a gondolkodás torzulásaira lehet és kell felhívni a
figyelmet, a „meg nem gondolt gondolat” kártékonyságára, az önállótlan,
konformista gondolkodás társadalmi veszélyességére. Osztályfõnöki órák témája
lehet minden olyan személyiségtorzulás és személyiségtorzító társadalmi
folyamat, amely diktatúrák táptalajává válhat. Ez az intelem persze csak akkor
hatékony, ha rejtett tantervünk, tanári magatartásunk is az önálló, vélemény-
alkotó gondolkodást és vitát preferálja, az eltérõ véleményeket tolerálja.
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A kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés néhány
lehetséges formája a középiskolában: mûsorok és minták

Az alábbiakban négy mûsor-típust sorolunk fel. Az egyes típusok között
természetesen sok átfedés lehetséges (például ugyanabból a könyvbõl lehet
rendhagyó irodalomórát és felolvasószínpadi elõadást egyaránt tartani), illetve
az egyes típusokba való besorolás nyilvánvalóan önkényesnek tekinthetõ, lehet
más típusú emlékezéseket is tartani (például itt a diavetítést az integrált
történelem- és irodalomóra mûfajába soroltuk, de készíthetõ olyan zenés
diaporámás elõadás is, amely szétfeszíti egy iskolai óra kereteit).

Az egyes típusok megnevezése után néhány – hol több, hol kevesebb – konkrét
megemlékezés-címet sorolunk fel, a teljesség igénye nélkül, ötletként és
kedvcsinálóként. Végül minden típusra adunk egy-egy kidolgozott példát: egy
versmûsor, egy filmvita, egy tanulói aktivitásra és kutatómunkára épülõ
megemlékezés, valamint egy integrált történelem- és magyaróra óravázlatát.

1. típus: irodalmi mûsor, színielõadás

Néhány példa:
1./ Örkény István: Pisti a vérzivatarban vagy Forgatókönyv  (Irodalmi színpadi

elõadás)
2./ Eörsi István: Kihallgatás (Irodalmi színpadi elõadás)
3./ A Gulag világa  - Anna Ahmatova: Rekviem (Irodalmi összeállítás)
4./ Mûvészet és diktatúra (Irodalmi összeállítás Gorkij, Bulgakov, Babel,

Majakovszkij, Jeszenyin, Paszternak, Mandelstam, Szolzsenyicin mûveibõl)
5./ A diktatúra - szatirikus feldolgozásban (Pódiummûsor, Örkény: Egyperces

novellák, Danyiil Harmsz elbeszélései, Bulgakov-részletek, Orwell: Állatfarm, kora-
beli viccek felhasználásával)

6./ A diktatúra sematikus költészete (Paródiamûsor)

Egy kidolgozott példa: Faludy György-mûsor
A. A megemlékezés formája, mûfaja, koncepciója
E megemlékezés mûfaja szerint versmûsor. Négy nagyobb tömbbõl áll: egy

mottóként megszólaló részletre az elején (I.), a kialakuló sztálinista diktatúra
korszakáról (II.), a börtön- és lágerélményekrõl (III.), végül egy szerelmes versbõl,
amely mintegy az egész mûsort „megemeli” (IV.). Mind a mottóul, mind a
zárásként választott vers arról szól, mi éltethet egy reménytelen körülmények
közé került embert. A mûsor egész koncepciója – miként Faludy György igen
sok verse is – arra épül, hogy személyes kapcsolataink emlékével, a szellemi
közösséget jelentõ kultúrával és egy „magánemberi” erkölcsre való hagyatko-
zással minden diktatúra túlélhetõ.
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A versválasztás során tudatosan inkább az epikus mûvek közül válogattunk,
hogy minden gyerek, a korszakot alig ismerõ számára is plasztikusan kirajzo-
lódjanak azok az élethelyzetek, amelyek között Faludy a verseit írta.  A verseket
a Börtönversek címû kötetbõl válogattuk.

B. A mûsor leírása
I.
Monológ életre-halálra 1. versszak

II.
A határon (Magyarország-ciklus 1. vers)
Az utcán tört téglák... (Magyarország-ciklus 2.)
A nyloning (Magyarország -ciklus 5.)
Kiskõrös, 1948 január 1. (Magyarország-ciklus 18.)
Vogelfrei (Magyarország-ciklus 20.)
Visegrád (Magyarország-ciklus 21.)
Sztálinista himnusz

III.
Mandelstam a kerítésnél
Széljegyzet papír nélkül
Kihallgatás
A vérebek
Éhség
A felsõbbrendû ember
Magánzárka
Búcsú Recsktõl 2. és 3.

IV.
Zsuzsának - a tömlöcbõl

C. A megemlékezés közege
A megemlékezés nagyobb közösség, egész iskola elõtt történhet. Középis-

kolásoknak (14-18 év) ajánljuk, azon belül bármilyen életkorúak részt vehetnek.
Felsõ tagozatosok (fõleg 12-14 évesek) is megérthetik és sok képét, élethelyzetét
átélhetik. Náluk több elõkészítést igényel.

D. Elõkészítés
Érdemes néhány évszámot és információt elõre, lehetõleg egy mûsorfüzetben

a gyerekek tudomására hozni:
a./ Ki Faludy György, melyek voltak életének fõbb eseményei?
b./ Mi volt Recsken, mi volt az ÁVO?
c./ Kik voltak a mûsorban szereplõ emberek (egy-két adattal)
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E mûsorfüzet összeállításához jól föl lehet használni Faludy György Pokolbeli
víg napjaim címû önéletírását. A mûsorfüzetet mindenképpen a részt vevõ,
szervezõ, elõadó gyerekekkel érdemes megcsinálni. A mûsorfüzetet sokszo-
rosítva elõre adjuk oda a nézõknek. (Jó, ha a verset elmondók szereposztása is
benne van: az egész emlékeztessen egy színházi mûsorfüzetre.)

A versösszeállítás egyes részeit zene válassza el egymástól!

E. Irodalom
A versválogatás során az alábbi köteteket érdemes használni:
Faludy György: Börtönversek. Bp. Magyar Világ Kiadó
Faludy György Összegyûjtött versei. New York, 1980. Püski Kiadó
Az elõkészítõ beszélgetésekhez és a mûsorfüzethez a költõ visszaemléke-

   zéseit ajánljuk:
Faludy György: Pokolbeli víg napjaim. Bp. 1998. Magyar Világ Kiadó
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2. típus: színházlátogatás, filmnézés és beszélgetés

Néhány példa:
1./ Bacsó Péter: A tanú (Játékfilm és beszélgetés)
2./ Déry Tibor: Szerelem (Játékfilm és beszélgetés)
3./ Makk Károly: Magyar Rekviem (Játékfilm és beszélgetés)
4./ Gyarmathy Lívia - Böszörményi Géza: Recsk 1950-1953 (Dokumentumfilm

   és beszélgetés)
5./ Debreceni Tibor: Tiszaladányi rekviem (Színházlátogatás és megbeszélés)
6./ Bulgakov: A Mester és Margarita (Színházlátogatás és megbeszélés)

Egy kidolgozott példa: Nyikita Mihalkov: Csalóka napfény
A. A megemlékezés formája, mûfaja, koncepciója
Ny. Mihalkov kiváló filmje, a Csalóka napfény alkalmas arra, hogy magánemberi

nézõpontból, személyes sorsok és tragédiák bemutatásával, ugyanakkor a
történelmi eseményekre tett állandó és következetes utalásaival a 30-as évek
Szovjetuniójáról, a hatalomban való részvételrõl, a hatalomban való részvétel
melletti döntésrõl vagy az abba való belesodródásról beszélgetni lehessen.

A film bemutatja több ember életét, akik mind tisztességesen és jól akarnak
élni. A két fõszereplõ egyaránt a hatalom részese, de mindketten más és más
elõtörténettel. A film árnyaltan mutatja be azokat a kényszereket, amelyek egy-
egy ember életét mozgatják, és miközben egyértelmûen elítéli a sztálinizmus
rendszerét, az egyes emberekrõl mindig megértõen beszél. Az ítélkezés gesztusa
helyett a fájdalmas megértés levegõje lengi be a filmet. Ez példát is mutathat a
diákoknak arra, mennyire árnyaltan kell minden ember tetteit megítélni.

A film az emberi élet egyszeriségérõl beszél, és arról, hogy az emberek a
diktatúrák körülményei között is boldogok akartak lenni, reggeliztek, játszottak,
ünnepeltek, pihentek, szeretkeztek, haragudtak és kibékültek. A film az
életformák átalakulásáról is beszél ugyanakkor: arról, hogy a sztálinizmus
igyekezett a magánszférát felszámolni, behatolni a hétköznapok és az emberi
kapcsolatok világába.

A megemlékezés formája szerint három részbõl áll:
a./ elõkészítõ szakasz;
b./ a film megtekintése;
c./ beszélgetés a filmrõl.

B. A mûsor leírása: A beszélgetés legfontosabb csomópontjai, kérdései
1./ Tisztázandó körülmények:

a./ Mikor játszódik a film?
b./ Hol játszódik a történet?
c./ Milyen ünnep zajlik éppen az országban?
d./ Mi a kétszer megjelenõ moszkvai helyszín szerepe?

2./ Kik a fõszereplõk?
a./ Milyenek családi viszonyaik, jellemük, jelenbeli helyzetük?
b./ Kíséreljük meg összeállítani élettörténetüket!
c./ Milyen a film középpontjában álló család légköre, múltja, milyenek
    tárgyai, étkezési szokásai, játékai, hagyományai?
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3./ Árulások és leszámolások a filmben
a./ Kik követtek el árulást a múltban; mikor, miért, hogyan?
    Hogyan derül fény ezekre?
b./ Milyen lelki sebekkel, sérelmekkel és kölcsönös sértésekkel kell él-
     niük?
c./ Mi az, ami már nem visszafordítható az életükben?
    Mi az, ami esetleg még megváltoztatható?
d./ Két igazság vagy két hazugság áll-e szemben egymással?

4./ Epizódtörténetek a mûben - mi a szerepük a filmben, hogyan kapcsolódnak
       a fõtörténethez, milyen metaforikus jelentésük van?

a./ A hadgyakorlat
b./ A Sztálin-zászló felhúzása
c./ A vegyvédelmi riadó
d./ Az ünneplõ úttörõcsapat
e./ Az eltévedt teherautósofõr

5./ Képi és narrációs motívumok a mûben - mi a szerepük a filmben, hogyan
        kapcsolódnak a fõtörténethez, milyen metaforikus jelentésük van?

a./ A film címe
b./ A gömbvillám
c./ Kotov kislánya mint fõszereplõ

6./ A légkör
a./ Hangnem- és ritmusváltások a filmben
b./ Komikus figurák a filmben
b./ A mese (mesék) szerepe
c./ A zene (zenék) szerepe

7./ Értelmezés, értékelés és személyes viszonyulásaink

C. A megemlékezés közege
A film alkalmas arra, hogy bármely 14-18 éves diák megértse. Megnézheti

együtt egy iskola, ám nagy a veszélye annak, hogy akkor nem eléggé figyelnek
magára a filmre a gyerekek.

A megbeszélést két formában tudjuk elképzelni:
a./ csak az érdeklõdõ diákokkal - ennek hátránya, hogy a többiek kimaradnak

a film értelmezésébõl;
b./ osztálykeretben, egy-egy tanár vezetésével. Ennek elõnye, hogy mindenki

részt vesz egy értelmezõ beszélgetésen, nehézsége, hogy minden osztályban
kell egy fölkészült vitavezetõ. A beszélgetést azonban nem lehet az osztálynál
nagyobb keretben elképzelni. Érdemes a film és a beszélgetés között rövid
idõt, 1-2 napot vagy 1-2 órát hagyni, egyrészt mert a film hosszú, másrészt kell
némi idõt hagyni a diákoknak, hogy egyedül is gondolkozzanak a látottakon.

D. Elõkészítés
Érdemes elõre mûsorfüzetet gyártani (néhány diák bevonásával) a filmhez,

ebben a szereplõkön, rendezõn stb. kívül érdemes kitérni az 1920-as, 30-as
éves Szovjetuniójának történelmére.
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3. típus: Kutatómunka, a diákok aktivitásra építõ megemlékezések,
személyes történelem

Néhány példa:
1./ Történetek, beszélgetés - emlékhelyek nyomán (Ha van a lakóhelyen vagy

közelében emlékhely – emlékmû, utcanév stb. –, az eseménnyel ill. személlyel
kapcsolatos történeteket pontosan, részletesen – a korosztály szintjén – el kell
mesélni mûsorral, olvasmánnyal, meghívott szemtanúval, hozzátartozóval és
tanári szóval.)

2./ Minden évben egy történet (Az iskola tanulóit minden évben egy-egy mártír
történetével ismertetjük meg. Egyik évben például Apor Vilmos, másik évben
Nagy Imre, harmadik évben Angyal János, majd mások fotója kerülne a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak napján az iskola aulájának falára, alatta virág, égõ
gyertya.)

Egy kidolgozott példa: Interjúk

A. A megemlékezés formája, mûfaja, koncepciója
A legmélyebb módszer a témával való ismerkedésre az interjú. Ezzel a

módszerrel azt szeretnénk elérni, hogy a személyes, a családi történetek elõhívód-
janak a szülõk, nagyszülõk, rokonok, szomszédok emlékezetébõl, s tovább
örökítõdjenek. Minél inkább különböznek egymástól ezek a történetek, annál
inkább átélhetõ, milyen az, amikor nincs diktatúra, vagyis a gondolatokat nem
egyirányúsítják. A történeteket együttes munkával úgy kell egymással szem-
besíteni, hogy a tanár ne minõsítse õket politikai-ideológiai megfontolások alapján
– legfeljebb hitelességük, valószerûségük, érdekességük alapján –, s a társaknak
se engedje ezt. A fontos a kollektív emlékezet gazdagítása, az élmény- és
ismeretszerzés.

B. A program leírása: a közös munka fázisai
a./ Az emléknap elõtt körülbelül másfél-egy hónappal adjuk meg a feladatot.

Segítségül javasoljunk néhány markáns idõpontot vagy eseményt. Az alábbi
instrukciók feltétlenül hangozzanak el: beszélgessetek szûkebb vagy tágabb
családotokban azokkal (nagyszülõkkel stb.), akik átélõi voltak a diktatúrának;
beszélgessetek az 50-es évekrõl, 1956-ról, a Kádár-rendszerrõl, beszélgessetek
olyanokkal, akik a Szovjetunióban voltak hadifogságban, beszélgessetek
olyanokkal, akiket kitelepítettek. A beszélgetéseket rögzítsétek: jegyzeteljetek,
vegyétek fel magnószalagra a beszélgetéseket. Ezt követõen szerkesszétek meg
úgy az interjút, hogy az érthetõ legyen egy olvasó számára is. Egészítsük ki az
instrukciót lényeges nyelvi tanácsokkal: a szöveg váljon írott szöveggé, de ne
tüntessétek el a beszélõ nyelvi sajátosságait, ne tompítsátok, finomítsátok a
szöveget. Szögezzük le elõre, hogy minden valós élmény érvényes, nem lehet
tehát „helyes” és „nem helyes” emlékekre szétválasztani az egyéni emlékezet
által megõrzötteket. (Természetesen a szándékos torzítás más kategória.)
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b./ Maga az emléknap többféle lehet. Állhat abból, hogy többen felolvasnak
néhány jellemzõ, érdekes részletet, és ezekrõl beszélget az adott osztály. Az
elkészült interjúkból közös alkotást lehet létrehozni: antológiát, riport-kötetet,
film-montázst, a legjobbakat meg lehet jelentetni az osztályújságban, az iskolai
újságban, iskolarádiós vagy pódiummûsort lehet szerkeszteni belõlük. Hirdethet
versenyt az iskola már egy hónappal a megemlékezés napja elõtt – eredmény-
hirdetés és bemutató a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján lenne.
Lehet osztályok közötti iskolai versenyt hirdetni „Szüleimet / Nagyszüleimet
faggatom”, vagy hasonló címmel.

Amennyiben jelentõs és érdekes anyag összegyûlik, lehet belõle pódium-
mûsort szerkeszteni. Ebben az esetben az egyes szövegek eltávolodnak a szer-
zõiktõl, és a mûsor szerkesztõinek (szintén diákoknak) új, mûvészi-intellektuális
kompozíciót kell létrehozniuk. Ennek a formának elõnye, hogy a szelekció és a
mûvészi szerkezet mintegy megemeli a szövegeket, továbbá hogy a konkrét
élmények eltávolodnak az õket lejegyzõk személyétõl.

C. A megemlékezés közege
A megemlékezés eme formája nagyfokú bizalmat és õszinteséget tételez föl,

ezért javasoljuk, hogy csak olyan osztályban kerüljön rá sor, ahol az emlékek
feltárása nem teszi eleve védtelenné a diákokat. Nem is lehet minden gyerektõl
megkövetelni, hogy feltárja a családja múltját. Mindenképpen biztosítani kell a
szövegek anonimitását. A pódiummûsor elhangozhat egy egész iskolaközösség
elõtt is, ha az emlékek abban már nem kötõdnek egy-egy diákhoz.

D. Elõkészítés
Ennek a megemlékezési formának legfõbb értéke magában az elõkészítésben

rejlik, abban tudniillik, hogy a diákok sokáig foglalkoznak az adott korszakkal
és történelmi problematikával. Az interjúkészítés során érdekes családtörténeti
részletekre derülhet fény, komoly és elmélyült beszélgetéseket inspirálhat ez a
forma. Ez pedig megerõsíti nemcsak a diákok történeti tudatát, a személyes
történelem és a köz-történelem közötti kapcsolat belátását, de az egyes diákok
történelmi-politikai-kulturális identitását is.
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4. típus: Rendhagyó vagy integrált irodalom- és / vagy történelemóra
Néhány példa:
1./ Szász Béla: Minden kényszer nélkül - szövegelemzés (Rendhagyó törté-

nelemóra)
2./ Retusált történelem (Diavetítés elõadással a Retusált történelem címû könyv

anyagából)
3./ Lengyel József: Igézõ (Rendhagyó irodalomóra)
4./ Részletek Márai Sándor naplójából, Károlyi Mihály memoárjából, Schöpflin

György, Szekeres-Varsa Vera,  Karig Sára, Rózsás János, Sinkó Ervin, Eörsi István,
Sosztakovics, Nagyezsda Mandelstam, Semprun visszaemlékezéseibõl

5./ Salamov-novellák elemzése (Rendhagyó irodalomórák)
6./ Galgóczi Erzsébet novellái, kisregényei, Csoóri Sándor szociográfiái,

filmnovellái
7./ Kundera: A tréfa és Ribakov: Az Arbat gyermekei
8./ Koestler: Sötétség délben
9./ Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics egy napja és Lengyel József: Kicsi mérges

öregúr, Igézõ
10./ Semprun: A nagy utazás és De szép vasárnap
11./ Orwell: Állatfarm és 1984
12./ Fasiszta diktatúra - kommunista diktatúra (Lengyel József: Szembesítés,

Nádas Péter: Szegény, szegény Sacha Andersonunk, Semprun: De szép vasárnap)
13./ Déry Tibor: Niki

Egy kidolgozott példa: Polcz Alaine: Asszony a fronton

A. A megemlékezés formája, mûfaja, koncepciója
Az Asszony  a fronton címû könyv a dokumentumirodalom körébe tartozik.

Egy akkor tizenkilenc-huszonegy éves fiatalasszony mondja el annak a közel
két évnek a történetét (1944 tavaszától), amikor sokakkal együtt menekült az
elõretörõ szovjet csapatok elõl, Erdélybõl Nyugat-Magyarországra, majd több
hónapig a frontvonalon élt, aztán fölkerült a szétbombázott Budapestre, végül
nagybetegen hazatért az akkor már békében élõ Kolozsvárra. Személyes sorsán,
házassága történetén, családja tagjainak életén keresztül megismerjük a háborús
Magyarországot, a német, a román és a szovjet-orosz megszálló csapatok
kegyetlenkedéseit, a szovjet berendezkedés elsõ hónapjait.

A megemlékezés a személyes életsorsot állítja középpontba. Nem a kom-
munista rendszerrõl beszél, hanem arról, ahogyan egy asszony a negyvenes
évek közepén élt, látott és szenvedett. Fontos élménykört mozgat meg, a szovjet
katonák kegyetlenkedéseinek, néhol barbárságának történeteit, amelyrõl ma
még nagyon sokaknak vannak személyes emlékei, de amely személyes emlékek
túl vannak az elmesélhetõség határán. Az asszonyok meggyalázásának élménye
mint soha egészen ki nem mondott élmény jelen volt (és ha egyre keve-
sebbekben, de még ma is jelen van) a magyar közösségi emlékezetben. Ezért
különösen fontos ennek az élménynek a megbeszélése.
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B. A mûsor leírása: A beszélgetés legfontosabb csomópontjai, kérdései
1. A külsõ körülmények

a./ Hol játszódik a memoárban elbeszélt történet?
Kísérjétek nyomon az eseményeket térképen!

b./ Mikor játszódnak az események?
Mi történt ugyanekkor a háborús hadszíntereken?
Hol látjuk viszont a történelemkönyvekben elmondott

           katonai és politikai eseményeket a regényben?
c./ Mit tudunk meg a román-magyar viszonyról
    Mi tudunk meg a szovjet megszállásról és a kialakuló szovjet beren-
    dezkedésrõl?

2. Az asszony sorsa
a./ Melyek Polcz Alaine menekülésének, életének fontosabb eseményei
    az elmondott két évben?
b./ Milyen szenvedések és megaláztatások érik?
c./ Milyennek ismertük meg õt magát? Milyenek a reakciói a vele
     történtekre?

3./ A környezet: a többiek
a./ Milyen volt a férje, János? Milyen volt a házasságuk?
b./ Kik segítettek neki? Ki miért, milyen motivációval segített?
c./ Milyen fontos csalódások érték? Kikre számíthatott, kikre nem?
d./ Milyen társadalmi közegben élt Polcz Alaine? Helyezzétek el az egyes
    szereplõket és helyszíneket társadalmilag is!
e./ Milyenek voltak a különféle csapatok: a magyarok, a románok, a
   németek, a szovjetek?
f./ Mi volt a jelentõsége a könyvben annak, hogy a fõhõsnõ ápolónõ?

4./ Élmények és értékek
a./ Melyek voltak a könyv legemlékezetesebb képei, leghangsúlyosabb
   jelenetei? Mi maradt meg bennetek legélesebben?
b./ Milyen erkölcsi álláspontra helyezkedik a könyv? Hol, mivel szemben
    ítélkezõ, hol, mivel szemben megértõ?

C. Szétosztható részletek, megbeszélendõ csomópontok a könyvbõl: „a
világtörténelem falára festett magánfreskó”

- Kolozsvárott: a házasság
- a kolozsvári állomáson: a bombázás
- a menekülés
- Csákváron, az Esterházyaknál
- ápolónõként
- a három sérült gyerek története
- menekülés Pusztakõhányásra
- a német katonák
- karácsonyeste
- az orosz katonák megérkezése
- orosz katonák és katonalányok
- élmények papokról
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- a férfiak elhurcolása
- a nõk megerõszakolása
- a kivégzés jelenete
- éhezés
- Mami - és egy csésze tej, egy matrac
- betegség és vérszag
- a pincében
- újabb sebesült-történetek
- Anna néni
- három arc a szovjet katonák közül: Péter, Szergej, a fiatal katona
- egy visszatérõ álom
- Budapest képe 1945 tavaszán
- a béke Kolozsvárott
- az újrakezdõdõ élet – a lassú gyógyulás

D. A megemlékezés közege
A megemlékezést 11-12. évfolyamon rendezhetjük meg abban a formában,

ahogy egy osztály egy kötelezõ olvasmányt irodalomórán meg szokott beszélni.
Mindenki elolvassa a könyvet, majd – esetleg a fenti kérdéssor segítségével –
közösen beszélgetnek róla. Egészen bizonyos, hogy a családi emlékeket is meg
fogja mozgatni a beszélgetés, számítsunk rá, hogy egyes diákok el fognak
mondani hasonló – vagy akár a könyvnek ellentmondó! – emlékeket. Minden-
képpen elég érett diákokra van szükség ahhoz, hogy errõl a rendkívül õszinte
és kendõzetlenül megírt könyvrõl õszintén lehessen beszélgetni.

E. Elõkészítés
Jó, ha a történelmi eseményekkel a diákok elõre tisztában vannak. Segítség

lehet, ha beviszünk egy nagy térképet a háborús eseményekrõl. Mindenkinek
elõre el kell olvasnia a könyvet. A beszélgetést vezesse az osztály magyar- vagy
történelemtanára, osztályfõnöke, mindenképpen olyan tanár, akit a diákok jól
ismernek.

F. Irodalom:
Polcz Alaine: Asszony a fronton. 3. kiadás, Bp. 1998. Pont Kiadó
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Kun Miklós:

A sztálini rendszer áldozatai

A sztálini típusú szocialista rendszer igen sokban hasonlított a XX. század
legjelentõsebb antiutópiájára, George Orwell 1984 címû regényére. A nagyon is
életszerû fikció lapjain például a hazug propagandát koordináló hivatal neve
Igazságminisztérium. A szüntelenül – igaz, mindig változó ellenféllel – hadakozó
hadügyi tárca Békeminisztérium. Hasonló eufemizmusok mindvégig jellemezték
a szovjet korszakot is. 1917 októberét, a bolsevik hatalomátvételt követõen a
Lenin nevével fémjelzett vezetés még ragaszkodott a francia forradalmak szó-
használatához. Az új kormányt Népbiztosok Tanácsának nevezték. Az ügyészség
helyett létrehozták a forradalmi vádbiztos intézményét. Az esküdtszéket forradalmi
tribunálé váltotta fel. Majd Joszif Sztálin hatalmának megszilárdulásával párhuza-
mosan, az újabb és újabb „nyelvi forradalmak” eredményeképpen a kivégzés
megfelelõje a szociális védekezés legfelsõbb foka lett. A szigorított börtönöket
politikai izolátoroknak, a letartóztatást pedig megelõzõ elzárásnak nevezték el. A
polgárháború éveiben még koncentrációs táborokként ismert, kietlen tájakon épült,
szögesdróttal elkerített haláltáborokat javító-nevelõ lágerekként kellett emlegetni.
Még a vizsgálóbírák munkáját segítõ verõlegények is új nevet kaptak: õk lettek
a testmechanikusok. Ez a kifejezés egyebek mellett az új korszak egyik vezérel-
veként meghirdetett technikai haladás szellemét is sugározta.

Nem csak Sztáliné a felelõsség
Természetesen távolról sem csupán ezek a neologizmusok kapcsolták össze

a késõbb oly gyakran idealizált, hõskornak tekintett lenini uralmat és a sztálini
diktatúra megtorló intézményrendszerét. A két periódus között ezen kívül is
rengeteg a kapcsolat. A szovjet rendszer és a szovjet birodalom összeomlása
után résnyire nyílt levéltárakból elõkerült és azóta Oroszországban folyamatosan
publikált forrástömeg azt igazolja, hogy a „fejlett szocializmus” – amelynek
nyitánya az 1937-1938-as évekre esõ Nagy Terror volt – az 1920-as idõszak mé-
hében fogant. Egy-egy történelmi személyiség természetesen jelentõsen módo-
síthatott a folyamat ütemén. Fékezhette vagy éppen felgyorsíthatta a rendszer
mélyén munkáló törvényszerûségek érvényesülését. A tömeges leszámolások
szándéka és feltételrendszere azonban már 1917 õszétõl megvolt a Szovjet-
Oroszországban hatalomra jutott politikai garnitúrában. Ez a korai korszak, a
sokban falansztert idézõ hadikommunizmus idõszaka kitûnõ iskolának bizonyult
Joszif Sztálin számára. (A hadikommunizmus során mindent a polgárháborúnak
rendeltek alá, agyoncentralizálták a gazdaságot, idõnként még a kisárutermelõk
tulajdonát is kisajátították.) Sztálin közel egy évtizeden át folytatott kitartó
küzdelme eredményeképpen az 1920-as évek végére a hatalom lényegében
egyedüli birtokosává vált a Kremlben úgy, hogy maga mellé állította a pártvezetés,
a nomenklatúra nagyobbik részét, miután sorra legyõzte a Trockij, Zinovjev,
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Kamenyev, Buharin és Rikov nevével fémjelzett különbözõ „elhajló frakciókat”.
(A Nagy Terror idején összesen négy nagyobb kirakatpert, koncepciós pert
rendeztek a sztálini hatóságok: két Zinovjev-Kamenyev pert /1935, 1936/, az
egykori trockista vezetõk perét /1937/, valamint a Buharin-Rikov pert /1938/.)

Joszif Sztálin személye, politikai habitusa sok tekintetben mindmáig feltá-
ratlan. Pedig a kicsapott tifliszi papnövendékbõl lett zsarnok – Alekszandr
Herzentõl kölcsönzött kifejezéssel élve „a távíró korszakából való Dzsingisz
kán” – személyisége még most, halála után fél évszázaddal is rányomja bélyegét
a darabjaira hullott Szovjetunió utódállamainak életére. Igazat kell adnunk az
elõbb szovjet, majd náci haláltáborok foglyává vált Margarita Buber-Neumannak,
egy német kommunista vezetõ özvegyének, aki szerint „Sztálin egyenlõ Hitlerrel,
csak éppen ázsiai alkat volt”. A grúziai Gori városkából való ragyás, kacskakezû,
fiatal korától nagyzási mániában szenvedõ, de egyszersmind kisebbrendûségi
érzésektõl gyötört Szoszo Dzsugasvili – a késõbbi Sztálin – nevéhez rengeteg
bûn fûzõdik. Súlyos történelmi felelõsség terheli az orosz társadalom intézmény-
rendszerének végleges felszámolásáért. Az 1932-1933-as ukrajnai és kubányi
éhínségért. A századelõn még a világ egyik legnagyobb exportõrének számító
orosz mezõgazdaság kivéreztetéséért a kollektív gazdaságok létesítése és a
kulákok tömeges kipusztítása következményeként. A több mint egymillió kazah
életét követelõ kazahsztáni népirtásért. A szláv és nem-szláv értelmiségiek, a
különbözõ vallások papjainak módszeres kivégzéséért. Az 1930-as évek második
felének Nagy Terrorjáért. (A neves amerikai történész, Robert Conquest hasonló
címû könyve nyomán az angolszász szakirodalom általában így nevezi az 1936-
1939-es népirtás idõszakát.) A második világháború kitörését felgyorsító
Molotov-Ribbentrop-paktum, a németekkel kötött megnemtámadási és barátsági
egyezmény megkötéséért, amely késõbb Kelet-Európa felosztását eredményezte.
Az ezáltal védtelenül hagyott, de még az 1941 júniusi német támadás után sem
evakuált és a várható veszélyre nem figyelmezetett szovjet zsidók sorsáért,
akik közül a német megszállás idején másfél millióan a holokauszt áldozataivá
váltak. A háború után Kelet-Európa megrablásáért. A kollektív bûnösség jegyében
a két évtizeden át tartó kitelepítésekért, amely tizenöt szovjetunióbeli népet
és negyven népcsoportot sújtott a csecsszopóktól az aggastyánokig. Az 1940-
es évek második felében már állami szintre emelt antiszemitizmusért, amely
elõl a rendszer gyengülésével lassan megnyílt határokon az 1970-es években
elkezdõdött és egészen máig tart a menekülés a szovjet utódállamokból.

A tudatos népirtó politika gyökerei azonban a sztálini uralomnál sokkal
mélyebbre nyúlnak vissza. Erre hívta fel a figyelmet Dmitrij Lihacsov akadémikus,
aki fiatalon maga is megjárta a szovjet koncentrációs táborokat, köztük a hírhedt
Szolovki börtönszigetet, meg a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötõ,
százezrek életét Molochként felemésztõ Belomor-csatornát. Az 1999 õszén,
közel 93 éves korában elhunyt irodalomtudós, „az utolsó igazi orosz értelmiségi”
találó megjegyzése szerint régóta ideje szertefoszlatni a „magát rejtélyes okokból
makacsul tartó mítoszt, miszerint a megtorlások legkegyetlenebb idõszaka 1936-1937-
ben kezdõdött. Úgy vélem, a repressziók leendõ statisztikája megmutatja majd, hogy a
letartóztatások, kivégzések, számûzetések hulláma már 1918 elején, még a ‘vörös ter-
ror’ kezdete elõtt megindult.”
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 Dmitrij Lihacsov ezzel a szovjet-orosz politikai rendõrség, a VCSK (a „cseka”)
egészen korai provokációira utalt, amelyek során számos tisztviselõt, kereskedõt,
katonatisztet, értelmiségit különbözõ összeesküvésekben való részvétellel
vádoltak, hogy megfélemlítsék vagy börtönbe vessék õket. Az illegalitásból akkor
nemrég kilépett, maroknyi bolsevik csapat az ilyen akcióktól azt remélte, hogy
a lakosság széles rétegeiben félelmet váltanak ki, és ez segít felszámolni az új
hatalommal szembeni heves ellenállást. A szovjet hatóságok e sokszor deklarált
céltól vezettetve már néhány hónappal a Kerenszkij irányította Ideiglenes
Kormány 1917 õszén történt megdöntése után országszerte jelentõs számban
túszokat szedett, szögesdrótokkal és õrtornyokkal körülvett barakkvárosokat
épített. A rendszer eredendõen megtorló jellegérõl már abból a kevésbé ismert
ténybõl is ítélhetünk, hogy a koncentrációs tábor kifejezés majdnem egyszerre
bukkant fel 1918 augusztusában Lenin és Trockij levelezésében. Mindezt pedig
a kezdetektõl tudatos agymosás, rémhírterjesztés, dezinformáció kísérte. Vagyis
a sztálini korszak eszközrendszere nagyrészt már készen állt azelõtt, hogy
Sztálint megválasztották volna az 1920-as évek elejére egyedüli pártként
meghagyott bolsevik párt fõtitkárává.

A terror politikáját szinte megállás nélkül használva a bolsevik vezetés nagyon
korán – az új hatalom képviselõivel szemben elkövetett merényletek visszaszo-
rítására –, az 1918 nyarán meghirdetett vörös terrortól kezdve legitimálta vagy
legalább igazolta a rendszer megtorló jellegét. Lihacsov akadémikus erre is
személyes tapasztalatából emlékezett. „1918-1919 folyamán, amikor Lahtyinszkaja
utcai lakásunk szellõzõablakát kinyitottuk, éjszakákon át hallottuk a Péter-Pál erõd
felõl a szórványos lövéseket és a rövid géppuskasorozatokat. Nem Sztálin kezdte a
vörösterrort. Sztálin még a gonoszságban sem volt kreatív személyiség. Õ csak rendkívüli
mértékben fokozta, és amikor uralomra került, hihetetlen mértékûvé terjesztette azt.
1936-1937-ben annyi történt, hogy a mindenható párt vezetõ politikusait is elkezdték
letartóztatni. Azt hiszem,  ez minden korábbinál jobban meghökkentette a kortársak
fantáziáját. A húszas években és a harmincas évek elején, amikor ezerszámra lõtték
agyon a burzsujokat, a professzorokat és különösen a papokat, a szerzeteseket /.../ a
parasztsággal együtt, akkor mindezt természetesnek tartották. Ám azután a hatalom
hozzálátott, hogy ‘felfalja önmagát’ és az országban csak a legszürkébbek, a legsze-
mélytelenebbek maradtak a csúcson.”

Az elsõ kirakatperek
A bolsevik vezetõk – egyesek õszinte messianisztikus hittel, mások már akkor

is csak a hatalom birtoklását tartva szem elõtt – az 1920-as évek elejétõl egyetlen
hatalmas kísérleti laboratóriumnak tekintették a soknemzetiségû, kontinensnyi
birodalmat. A Vörös Hadsereg élén álló Lev Trockijtól származik például a
munkahadsereg fogalma. E koncepció jegyében a leszerelés elõtt álló vörös-
katonákat, sõt olykor a vasúti töltés melletti falvakban élõ muzsikokat is arra
kényszerítették, hogy embertelen feltételek között, katonás rendben vegyenek
részt a termelésben. Ingyen vagy éhbérért takarítsanak havat, vágjanak fát az
erdõben. „Igaz-e, hogy a kényszermunka mindig improduktív?” – tette fel a kérdést
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Trockij. S azt a választ adta, hogy az ilyen vélekedés „a liberalizmus legszánal-
masabb, vulgáris elõítélete.”

Az új szovjet elit nagyon korán feladta a nemzetek önrendelkezési jogának
elvét. Az „oszd meg és uralkodj!” politikája a bolsevik hatalomátvételt követõen
szinte azonnal érvényesült ezen a téren is. Jól illusztrálja ezt a Szovjetunió
eróziójában késõbb jelentõs szerepet játszó, az 1980-as évek végén az azeriek
és örmények közötti háborúhoz vezetõ véres karabahi konfliktus története.
Egy idõs egykori trockista, a lágereket és börtö-nöket megjárt Ivan Vracsov annak
idején az Örményországot megszálló vörös csapatok komisszárja volt. (A ko-
misszár politikai biztos volt; már a Kerenszkij-féle polgári rendszer átvette ezt
a kifejezést a nagy francia forradalom szóhasználatából.) Beszélgetésünk során
az 1980-as évek végén felidézte, miként érte õ el – az Azerbajdzsán helytartó-
jának kiszemelt, ugyancsak orosz Szergej Kirovval együtt –, hogy az akkor több
mint kilencven százalékban keresztény örmények lakta Hegyi Karabahot az 1920-
as években az örmény pártvezetés tiltakozása ellenére a muzulmán és türk
Azerbajdzsánhoz csatolják. „Az volt a célunk, hogy a bakui munkásosztályt elegyítsük
a kispolgári, kisárutermelõ karabahiakkal. A megoldatlan nemzeti kérdést alárendeltük
a proletár eszmeiségnek” – mondta érezhetõ büszkeséggel. Az azóta elõkerült
levéltári források sokban alátámasztják, hogy ez valóban így történt.

A karabahi kérdés rendezését végsõ soron eldöntõ moszkvai bolsevik vezetõk
elõtt emellett egészen más, távlati célok is lebegtek. Õk a térség politikáját
alakítva, már az 1920-as években – jóval Jalta és Potsdam elõtt – birodalmi
szempontokat követtek. Az örmények önrendelkezési vágyával, az 1915-ös ör-
mény népirtás emlékével mit sem törõdve, Törökországnak tettek külpolitikai
gesztust azáltal, hogy a türk Bakuhoz csatolták a térség „Érisz almájának” számító
Karabahot. (1915-ben kurd és török muzulmánok bosszújának több százezer
örmény esett áldozatául.)

A lenini hõskor és a sztálini diktatúra közötti kontinuitás jellemezte a szovjet
értelmiségpolitikát is. A bolsevikok hatalomra jutása után nyomban elkezdõdött
egész foglalkozási ágak képviselõinek üldözése, egyes esetekben fizikai felszá-
molása. Számos hasonlóság figyelhetõ meg a leszámolás módszerei között is.

1922-ben például – a NEP, az új gazdaságpolitika meghirdetése után –  a
szovjet vezetõk, köztük Lenin, Sztálin, Trockij, Buharin és mások a politikai
rendõrség közremûködésével különleges proskripciós, vagyis büntetõ listák
összeállításán dolgoztak. 1922 augusztusában két hajón több mint százhatvan
„aktív burzsoá ideológust” – valójában az orosz értelmiség színe-javát – elûzték
Szovjet-Oroszországból. Köztük az orosz és az egyetemes gondolat olyan jeles
alakjait, mint Nyikolaj Bergyajev, Szergej Bulgakov és Pityirim Szorokin. Õk
azonban, bár sohasem láthatták többé hazájukat, legalább életben maradtak. A
hagyományosan magas színvonalú orosz egyetemek professzori karának otthon
maradt tagjait az elkövetkezendõ közel két évtizedben a politikai rendõrség
nagyrészt fizikailag felszámolta. Helyükre még a kevéssé „ideológiaérzékeny”
tudományágakban is többnyire a rendszerhez hû emberek kerültek: közöttük
sok jellegzetes „homo novus”, aki a maga alkalmasságát a régi gárda elleni
akciókkal igyekezett bizonyítani. Ez a trend az 1930-1940-es évekre erõsödött
fel. Akkor már olyan sarlatánok évekig tartó diadalútjához vezetett, mint amilyen



25

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Trofim Liszenko akadémikus, a genetika elleni szovjet hadjárat agresszív vezér-
alakja volt.

A szovjet rendszert fenntartó megtorlások a társadalmi béke szüntelen
hangoztatása mellett folytak. Ennek jegyében zajlottak le az 1920-as évek elsõ
felében az elsõ nagy kirakatperek is. Közülük az 1922-es moszkvai eszer per volt
az elsõ, amely az 1917 nyarán még közel egymillió párttagot számláló, magát
fõleg a parasztság és az értelmiség szószólójának tekinthetõ – majd a bolsevik
hatalomátvétel után fokozatosan széthulló, ám sokak szemében változatlanul
legitim – politikai erõt, az eszereket, vagyis a szociálforradalmárok pártját vette
célba. A hamis tanúk felvonultatásával, fizikai és lelki terror közepette megrende-
zett bírósági komédia során a politikai rendõrség elérte, hogy a vádlottak egy
része nyilvánosan beismerje nagyrészt nemlétezõ bûneit. A vizsgálat során
azonban az eszer vezetõk többsége végig keményen tagadott, s ezért a párt
fejét, Abram Gocot és társait halálra ítélték. Késõbb a külföldi nyomástól tartva
hosszú börtönbüntetésre változtatták az ítéletet. A moszkvai pert egymás után
követték a vidéki kirakatperek.

A megfélemlített társadalom jó része végül lassan belenyugodott a fokozódó
törvénytelenségekbe. Az értelmiségiek többsége már csak annyit remélt, hogy
a „fekete varjúnak” nevezett rabkocsi nem az õ lakhelye elõtt áll meg. 1922-tõl
ugyanis rendszeressé vált a mensevik és más egykori szociáldemokraták, eszer
szimpatizánsok, a „kispolgári elemek” üldözése, s az öngerjesztõ folyamat
elmaradhatatlan következményeképpen hamarosan az apolitikus értelmiségre
is sor került. A nemrégi baloldali pártok tagjainak különösen nehéz volt elviselni,
hogy a rács mögé és a már javában mûködõ koncentrációs táborokba zárandó
személyek proskripciós listáit nem egyszer egykori barátaik, a bolsevik vezetõk
készítették elõ. Trockij például egy ízben telefonon közölte Leninnel, hogy
valamelyik diákgyûlésen egy fiatal – történetesen Julij Martov, a tekintélyes
mensevik pártvezetõ távoli rokona – a jelenlévõk egyetértése közepette bírálta
a szovjet rendszert. Megtorlásul a moszkvai és pétervári egyetemeken azonnal
végigsöpört egy újabb letartóztatási hullám.

Folyamatos vallásüldözés
A bolsevik vezetõk hatalomra jutásuk pillanatától természetes ellenségüknek

tekintették valamennyi konfessziót, mint a „népbutítás” hordozóit, a cári biro-
dalom népeit belenyugvásra, passzivitásra ösztönzõ – s valóban többnyire az
önmagát régen túlélt társadalmi rend konzerválására törekvõ – intézményrend-
szert. A kor baloldali ateista propagandája a Szovjet-Oroszországban uralomra
jutott új elit számára részben szintén a politikai legitimáció eszköze volt. 1917
után milliókat sokkolt a templomi kegytárgyak kidobálása, az egyházi iskolák,
kulturális intézmények erõszakos megszüntetése, a papok nyilvános megcsúfo-
lása, elkergetése, az egyházi vagyon elkobzása, a templomok demonstratív
bezárása. Noha mindmáig nagyon keveset tudunk ezekrõl, az elmúlt években
elõkerült politikai rendõrségi forrásokból kitûnik, hogy mindez komoly nyomot
hagyott a korabeli orosz társadalmon. Szergej Eizenstein A bezsini rét címû, már
elkészült és közvetlenül a bemutató elõtt betiltott filmjében az 1930-as évek



26

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

végén még pozitív éllel örökítette meg a templomok megszentségtelenítését.
Számos, nemrég közreadott tudományos feldolgozásból tudjuk, hogy az 1922-
tõl rendeletileg, erõszakosan elvett, értékes kegytárgyak nagy része nyugat-
európai városok mûkincskereskedõinél bukkant fel. Olyan ütemben, hogy „az
orosz dömping” miatt zuhanni kezdtek az árak, s a bolsevik vezetés kénytelen
volt csökkenteni az egyházi kincsek külföldre áramoltatásának ütemét.

Évrõl évre egyre több templomot zártak be a Szovjetunióban. Az igazi nagy
csapás azonban a monostorokat sújtotta. Ezek közül 1921-ben már 573, vagyis
a korábban funkcionálóknak több mint a fele szûnt meg. Ezzel párhuzamosan
folyt a katolikus és protestáns templomok, a mecsetek, valamint a zsinagógák
magtárakká, ritkábban klubokká vagy ateista múzeumokká történõ átalakítása.
Ezzel párhuzamosan zajlott a papság és a szerzetesi rend kegyetlen betörése.
Nemcsak azoké, akik a II. Miklós cárra és családjára végzetes hatást gyakoroló
álpaphoz, „Griska” Raszputyinhoz hasonlatosan papi ornátusban is a haszonlesés,
a züllöttség birodalomszerte megvetett jelképei voltak. Az üldözés elérte a
hatalmas ország távoli településein a helyi tanítóval, orvossal együtt zsinórmér-
téknek számító, az élet ügyes-bajos dolgaiban segítséget, támaszt nyújtó papokat
is. Az egyházak behódoltatásában a bolsevik vezetés nem tett különbséget:
valamennyi vallás képviselõit a rendszer ellenségeinek tekintette. A papok
börtönbe vetése, az egyházi vezetõk elleni – gyakran kivégzéssel végzõdõ –
kirakatperek már az 1920-as évek közepétõl hihetetlen ütemben felgyorsították
a kontraszelekció folyamatát. Az 1980-as évek végétõl Oroszországban publikált
több ezer dokumentumból jól látható, hogy az ikonégetések, kegytárgyrablások
ellen a központi pártszerveknél tömegesen tiltakozó egyházi személyek igen
gyorsan börtönbe, munkatáborba kerültek, míg az alkalmazkodók elõre jutottak
a hierarchiában. Noha a nehezebben kontrollálható, ezért másoknál jobban
üldözött kis egyházak, így a pünkösdisták, a baptisták mellett a lámaizmus
szenvedte el a legnagyobb vereséget – papjait a szovjet korszakban csaknem
teljesen kiirtották –, a különbözõ vallások szenvedéstörténete között nehéz
sorrendet felállítani.

A hadikommunizmus idején a papságot megfosztották állampolgári jogaitól,
ami automatikusan az élelmiszerjegyek megvonásával járt. Ezek az intézkedések
ezrek kínhalálát okozták. Számos „régimódi vallási aktivista” – ez is a korszak
jellegzetes eufemizmusa – a lincseléseknek esett áldozatul. Köztük volt Vlagyimir
kievi metropolita, akit 1918-ban darabokra téptek az ukrán fõvárosban garázdál-
kodó részeg matrózok. A bolsevik hatóságok csak az 1918 júniusa és 1919 ja-
nuárja között eltelt fél évben 19 fõpapot, 102 papot, 154 diakónust, 95 szerzetest
és apácát végeztettek  ki. 1919 októbere és 1921 januárja között a terror áldo-
zatául esett újabb 28 fõpap, több ezer pap, szerzetes és apáca, valamint az or-
todox egyház több mint tizenkétezer olyan világi aktivistája, akik lelkipásztoraik
védelmére keltek. A kivégzések gyakran már eleve az elrettentést szolgálták.
Amikor például Suja városában a kegytárgyak elkobzása miatt zavargások törtek
ki, Lenin részletes instrukciót dolgozott ki a papság és a hívõk elleni terror
hatékonyabbá tételére. A szovjet kormány feje utasította munkatársait, hogy
ne hagyjanak felesleges nyomokat: csupán szóban intézkedjenek. Viszont egy
percig se hátráljanak meg, minél több papot végezzenek ki. „Most kell megvívni
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a leghatározottabb és a legkíméletlenebb csatát a /.../ papsággal”- írta. - „Méghozzá
olyan kegyetlenül, hogy arra évtizedekig emlékezzenek.”

A politikai rendõrség és a Nagy Terror
Vajon alapvetõen önállóan mûködtek-e Szovjet-Oroszországban, majd a

Szovjetunióban az államvédelem vezetõ testületei: a VCSK, a GPU, az OGPU, az
NKVD, az NKGB, majd a háború után az MGB, végül a KGB?

A bolsevik pártvezetés hatalomra jutásától kezdve igyekezett kézben tartani
a szovjet politikai rendõrség kollégiumát. Ugyanakkor ha nem is  a csúcson,
egészen az 1920-as évek második feléig korántsem kizárólag kommunista
párttagok dolgoztak a politikai rendõrség soraiban. Évek teltek el, amíg a vidéki
VCSK-szervezetekbõl, a felderítés struktúráiból, sõt a politikai rendõrség szék-
házául szolgáló Lubjanka egyes, kevésbé frekventált részlegeibõl eltávolították
a bolsevikoknál eredetileg egyáltalán nem liberálisabb baloldali eszereket,
anarchistákat, zsidó szocialistákat és más, idõközben betiltott baloldali politikai
csoportosulások egykori híveit.

Az évek folyamán a szovjet politikai rendõrséget – egészen a Nagy Terror
idõszakáig – egyre inkább áthatotta a korporatív szellem, ami persze nem zárta
ki az idõnkénti rivalizálást a különbözõ érdekcsoportok, klánok között. A belsõ
összetartás eredményeképpen a „régi csekistáknak” kétszer is – Feliksz Dzer-
zsinszkij (1926), majd Vjacseszlav Menzsinszkij (1934) halálát követõen – sikerült
visszaverniük, hogy a pártvezetés kívülrõl egy civil politikust ültessen a nyakukra.
Erre csupán 1936 késõ nyarán került sor, amikor Nyikolaj Jezsov, a Központi
Bizottság egyik titkára Genrih Jagodától, a VCSK veteránjától átvette a politikai
rendõrséggel addigra már fuzionált NKVD, a belügyi népbiztosság irányítását.

Jezsov nagyon gyorsan adaptálódott a Lubjankán, mert már évek óta Sztálin
„szeme és füle” volt az OGPU,  majd az NKVD vezetõ testületeinek tanácsko-
zásain. Kinevezése után tüntetõen biztatta munkatársait, hogy legyenek kímélet-
lenek a legkülönbözõbb szintû pártvezetõk megfigyelésében, majd letartózta-
tásában. Az orenburgi területi NKVD-fõnök, Uszpenszkij szerint 1937 júliusában
Jezsov „keresetlenül kijelentette, hogy az ellenség szétzúzásával egyidejûleg ártatlan
emberek egy része is megsemmisül. Ez azonban elkerülhetetlen. Ugyanezen a tanács-
kozáson odamentem Jezsovhoz, és Frinovszkij jelenlétében megkérdeztem tõle, mit tegyek
a letartóztatott hetven esztendõs aggastyánokkal. Jezsov szó szerint így felelt: ‘Ha meg
tudnak állni a lábukon, puffantsák le õket.’” (A történelem fintora, hogy Frinovszkij,
a belügyi népbiztos közismerten szadista helyettese késõbb maga is a tisztogatá-
sok áldozata lett.)

Egy másik alkalommal a Redensz-házaspár – Anna Allilujeva, Sztálin sógornõje,
és férje, Sztanyiszlav Redensz, az NKVD moszkvai területi fõnöke – nyaralójában a
„véres törpének” becézett Jezsov még cinikusabban igazította el beosztottait: „Mitõl
félnek maguk? Hiszen a hatalom a miénk. Akit akarunk, kivégezzük. Akit nem, annak
megkegyelmezünk. Maguk itt mind az NKVD területi megbízottai. Mégis lapítanak, és
senkiházi területi párttitkároktól félnek. Értsék meg, mi mindent jelentünk mi most. És
érjék el, hogy a területi párttitkárokat is beleértve mindenki hason csússzon maguk elõtt.”
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NKVD-fõnöksége idején, 1937-ben, a Nagy Terror crescendójának évében Je-
zsov szinte minden délután beállított Sztálinhoz egy albummal, amelynek lapjain
ott állt a gyanúsnak nyilvánított politikusok fényképe és rövid életrajza. Velük
szemben a diktátor döntése alapján, mintegy  megelõzésképpen, általában a
szociális védekezés legfelsõ fokát, vagyis a kivégzést alkalmazták. Joszif Sztálin
közvetlen munkatársai és vidéki helytartói tüzetesebb vizsgálódás helyett hama-
rosan már megelégedtek a vizsgálati anyagok átfutásával is. Megszületett a
Nagy Terror újabb eufemizmusa: az albumrendben hozott döntés. Ezután elég
volt az illetékeseknek aláírni egy hosszú listát, s az azon szereplõket ennek
alapján kivégezték.

Az ilyen közös „albumnézéseknek” fontos szerepe volt abban, hogy a Jezsov
háta mögött álló Joszif Sztálin a Nagy Terror tetõfokán a politikai rendõrségre
támaszkodva félresöpörte útjából, majd nagyrészt kivégeztette azt a nomen-
klatúrát, amelyre bármikor bizton támaszkodhatott. Csakhogy ez a „tisztogatás”
nem tarthatott a végtelenségig: a permanens megtorlások hatására a szovjet
birodalom 1937 kora õszére szinte kormányozhatatlanná vált. Másrészt fennáll-
hatott annak a veszélye is, hogy a politikai rendõrség elõbb-utóbb teljesen maga
alá gyûri a megfélemlített pártbürokráciát. Ezt kivédendõ Sztálin riadót fújt, és
a szétesett személyiségû, súlyos alkoholista Jezsovtól meg hóhérsegédeitõl
fokozatosan megszabadulván, 1938 végén az energikus, szolgálatkész grúziai
pártvezetõ Lavrentyij Berija révén a korabeli szóhasználattal élve teljesen
átrostáltatta az NKVD-t. A Berija nevéhez fûzõdõ, mindössze néhány hónapig
tartó olvadás alatt „a hóhért akasztják” esete állt elõ. Az újabb kutatások szerint
több tízezerre tehetõ a politikai rendõrség – az NKVD – és a „civil” rendõrség,
a határõrség, a belsõ karhatalom, a félkatonai testületek holdudvarába tartozó
elmozdítottak és kivégzettek száma. Arányait tekintve ez a megtorlás felülmúlta
a hasonló sorsra jutott középszintû párttisztviselõk, illetve katonatisztek elleni
retorziót.

 A szovjet politikai rendõrség és a pártvezetés idõnként gejzírként feltörõ
rivalizálása azonban egy ponton túl általában alábbhagyott. A hatalmi jo-
gosítványokon való marakodás közepette ugyanis a pártbürokraták és a csekisták
elõbb-utóbb mindig rádöbbentek, hogy közösen eredményesebben számol-
hatnak le a rendszer ellenségének minõsített társadalmi csoportokkal, réte-
gekkel, egész nemzetekkel. A korabeli sajtó orwelli szóhasználata szerint „a ré-
gi világhoz ezer szállal kapcsolódó”, kisárutermelõ parasztság, a „rothadt”, „reak-
ciós”, „régi” értelmiség, „a kapitalizmus anyajegyeit” viselõ, „kispolgárisággal
átitatott”, „lumpen szellemet képviselõ”, „ vándormadár” munkások, az ország
határain élõ, „elmaradott”, „szeparatista” nemzetek elleni hajsza – az 1937-
1938-as periódust leszámítva – erõs abroncsként összetartotta a szovjet uralkodó
elitet.

Ez volt az az idõszak, amikor néha évente háromszor-négyszer is teljesen
kicserélõdött az országos és a helyi pártvezetés, a hivatali állomány jó része, a
hadsereg és az NKVD tisztikara. Az elit szinte teljes lefejezése érthetõen feltû-
nõbb volt, mint a közemberek likvidálása. Így az utókor, sõt a kortársak jó része
is úgy érzékelte, hogy a letartóztatottak és kivégzettek többségét a korábban
uralmon lévõ régi bolsevik párttagok alkották. Ám az újabb történeti-statisztikai
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kutatások azt bizonyítják, hogy még jóval a tûzzel-vassal végrehajtott kolho-
zosítás után, 1937-ben is az orosz parasztság alkotta a börtönben és a haláltá-
borokban elpusztítottak túlnyomó többségét. Ráadásul a „lenini hõskorban”
meghonosított – a túszszedést, kitelepítést és az országból örök idõkre történõ
kiutasítást szabályozó – proskripciós listák készítési módszere ugyancsak
folyamatos volt. A rendszer lényegébõl fakadóan az 1930-as évek közepén pedig
a „listakészítõk” java része maga is listára, börtönbe, majd kivégzõosztag elé
került.

Kvótarendszer
Az 1920-as években a „polgári”, „régi” –  sõt a sajtóban gyakran nemes egy-

szerûséggel „rothadt” jelzõvel aposztrofált – értelmiség nagyobbik részét szinte
teljes egészében a rendszer ellenségei közé sorolták. Ez volt a sorsa a cári idõk
csinovnyik rétegének, a papoknak és azok családtagjainak, az egykori földbir-
tokosoknak és leszármazottainak, a jobb módú kereskedõknek, iparosoknak.
Közülük kerültek ki a szavazati és más fontos állampolgári jogaiktól megfosztott
szerencsétlenek, a lisenci. Az 1918-as szovjet-orosz, majd az 1924-1925-ös szovjet
alkotmány egyes paragrafusaiból kiindulva az orosz társadalom bonyolult szer-
kezetében korábban fontos és korántsem csak negatív szerepet játszó „nem
dolgozó és kizsákmányoló rétegeket” bivsijnek, azaz „volt embereknek” és „ide-
ológiailag megbízhatatlan elemeknek” minõsítették, akárcsak George Orwell
1984 címû regényében. Több évtizedes munkával szerzett otthonukat hármas-,
négyes-, ötös társbérletekké alakították át. Ezekben a család intim szférájától
megfosztott, az egyetlen mellékhelyiség, a közös konyha poklába zárt, egymást
figyelõ, feljelentõ emberek éltek. A lakás eredeti tulajdonosát pedig az elsõ
adandó alkalommal vidékre számûzték vagy börtönbe vetették.

Azok a jogfosztottak, akiknek ezt a sorsot sikerült elkerülni, az élet minden
szférájában érezték származásuk bélyegét. Nem lehettek az új rendszer hivatalnokai,
de még ipari szakmunkások sem nagyon. Nem szolgálhattak a Vörös Hadseregben.
Nem vették fel õket a szakszervezetekbe meg a fogyasztói szövetkezetekbe.
Gyerekeik a legritkább esetben kerülhettek egyetemre. Nem köthettek biztosítást,
nem kaphattak nyugdíjat és segélyeket, viszont keményen megadóztatták õket.
1928-ban pedig, amikor a Szovjetunióban ismét bevezették a jegyrendszert, a
jogfosztottak és rokonaik nem kapták meg a minimális élelmezést biztosító
élelmiszerjegyet, a kupont. Ez a diszkriminatív rendszer de jure egészen az 1930-as
évek közepéig, a sztálini alkotmány közzétételéig tartott. De facto azonban a
jogfosztottak és leszármazottaik az õket övezõ gyanakvás légkörében még jó ideig
a társadalom páriái maradtak. A bolsevik vezetés informálisan már velük
kapcsolatban is használta a kvóta fogalmát. Eszerint egy-egy régió vagy település
vezetõinek a társadalom nagyobb részét rettegésben tartó, permanens osztályharc
jegyében elõre meghatározott százalékban produkálnia kellett jogfosztottakat.

A Nagy Terror idõszakában a Szovjetunióban menedéket talált külföldi
kommunistákat és családtagjaikat, az 1930-as évek elején nagy számban oda
érkezett gazdasági emigránsokat, általában a bolsevik fordulat után az országban
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maradt egykori idegen állampolgárokat szintén intézményesen a gyanakvás
légköre övezte. „Kedves Nyikolaj Ivanovics! Kérem, fogadjon engem a napokban.
Szeretném megvitatni Önnel, milyen intézkedéseket foganatosítottunk a kémek és
diverzánsok ellen, akik magukat politikai emigránsoknak és testvéri kommunista
párttagoknak álcázva behatoltak a Szovjetunióba” – írta Nyikolaj Jezsov NKVD-
fõnöknek Dmitrij Manuilszkij, Sztálin fõ képviselõje a Kominternben (vagyis a
kommunista pártok nemzetközi szövetségében, a „kommunista világpártban”).
A találkozó létre is jött. Annak nyomán pedig 1936 júliusáig Szovjetunió-szerte
5.678 politikai emigránst írtak össze a politikai rendõrség emberei. 2.210 személy
ekkor mint „gyanús elem” szerepelt a listán. A következõ két évben már több
tízezer külföldi kommunistát tartóztattak le, majd végeztek  ki abban az ország-
ban, amelyet közben  rendületlenül „a világproletariátus közös hazájának” ne-
veztek.

Az általános kvótarendszert az 1930-as évek közepén különösen szigorúan
érvényesítették a „potenciálisan veszélyesnek” minõsített renitens nemzetek
esetében. Ez mindenek elõtt a németekre, a lengyelekre, a finnekre, a románokra,
az irániakra, az afgánokra, a japánokra, valamint a harbiniakra vonatkozott. Az
utóbbiak az 1930-as évek közepéig a kelet-kínai vasút mentén élõ egykori orosz
állampolgárok voltak, akik szovjet mérnökök vezetése alatt dolgoztak. Miután
a Kreml lemondott a vasútszakasz birtoklásáról, s az alkalmazottak családostul
hazatértek, a potenciális japán kémek listájára kerültek. Legtöbbjüket letartóz-
tatták és kivégezték. Szerencséseknek mondhatták magukat, akik csupán a gulá-
gon kötöttek ki. Ám ott szintén mûködött a kvótarendszer. Havonta meghatá-
rozott számú áldozatot követelt, és a hely NKVD-vezetõk egymással versengve
igyekeztek bizonyítani lojalitásukat, ügybuzgóságukat azzal, hogy túlteljesítették
a kvótákat.

Bûnös nemzetek
A bûnös nemzet fogalma, amely csak kivételes esetekben szerepelt a Kreml

hivatalos irataiban, ugyancsak ellentmondott a szovjet rendszer meghirdetett
alapelveinek, mégis végigkísérte annak közel hetvennégy esztendõs történetét.
Elõször talán a kozákokat sújtották kollektív büntetéssel. Õk mintegy átmenetet
képeztek a „tisztán osztályalapon” és a „nemzeti alapon” megtizedelt rétegek
között. A több milliós populáció feladata a cári birodalomban eredetileg a határok
õrzése volt; ennek fejében meghatározott elõjogokat élveztek. Az 1917 elõtti
rezsimhez sokban hû, belsõ rendfenntartó szerepet is ellátó doni, kubányi,
tyereki és Fergana-völgyi kozákság egy része 1917 õszét követõen szinte azonnal
szembeszegült a bolsevik hatalommal. Igaz, nem mindenki: a Mironov, Dumenko
és Bugyonnij vezette vörös kozákok a szovjet-oroszországi polgárháború idején
a Vörös Hadsereg legütõképesebb hadosztályait alkották, és számos hadjáratban
döntõ szerepet játszottak. A Kreml ennek ellenére idõrõl idõre kitelepítésre,
sõt kipusztításra ítélte a kozákságot. Moszkvában már 1918-ban megszületett
a kozáktalanítás fogalma. 1919 nyarán a szovjet állam „kozákpolitikáját” irányító
Rejngold – amúgy békés pénzügyi szakember, a kortársak szerint rokonszenves
lény, késõbb az 1936-os Zinovjev-Kamenyev-per egyik fõ vádlottja és áldozata –
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ezt írta Moszkvának a rendszernek ellenálló, s ezért felperzselt kozák falvak
szomszédságából: „A kozákokat, legalábbis nagyobbik részüket, elõbb-utóbb ki kell
majd irtani. Egyszerûen fizikailag meg kell semmisíteni õket. Ám eközben hallatlan
taktikusságra, nagy-nagy óvatosságra van szükség. Vagyis mielõtt ezt megtennénk,
kokettálnunk kell a kozáksággal. Ugyanakkor egy percre  sem szabad elfelejtenünk,
hogy harcias néppel van dolgunk. Minden kozák falu egy harci tábor. Minden kozák
tanya kész erõdítmény. Ezért a válogatás nélküli, tömeges kiirtás politikájával sohasem
gyûrjük le a Don vidéket.”

Gondoljuk meg: ezeket a sorokat a szovjet hatalom csúcsain a kozákkérdés
megítélése körül folyó viták „galambja”, nem pedig egy „héja” írta. Tizennyolc
hosszú évvel a Távol-Keleten élõ koreaiak mint potenciálisan japánbarát elemek
Kazahsztánba deportálása elõtt. Húsz évvel megelõzve a volt lengyel állampol-
gárok – lengyelek, ukránok, beloruszok, zsidók – elleni 1939-1940-es kollektív
leszámolást. És huszonöt évvel a fõleg muzulmán kaukázusi népek tömeges
kitelepítése elõtt, amelynek során a csecsenek legalább egyharmada elpusztult.

Az évek folyamán több mint 40 népcsoportra és 15 nemzetre sújtott le a
Kreml. Az 1930-as és 1950-es években elõfordult, hogy egy-egy náció fiait
többször is deportálták. Ez történt a koreaiakkal, akiket 1935-ben, majd 1937-
ben Távol-Keleten bevagoníroztak, hogy erõszakkal Közép-Ázsiába telepítsék
õket az Azerbajdzsánból, Örményországból és Grúziából elsõ nekifutásra 1937
novemberében, majd 1944-ben újra kitelepített kurdokkal, valamint a görögökkel
együtt. Nekik 1944 júniusában a Krím félszigetet, három évvel késõbb Grúziát
kellett elhagyniuk. Megesett, hogy elõször csupán egy-egy nemzet elitjét fejezték
le – ez történt az 1920-as évek végén a pántürkizmussal megvádolt krími tatár
meg azeri értelmiséggel –, majd Sztálin egy jó évtizeddel késõbb elrendelte a
teljes kitelepítést. Régi álmát váltotta valóra, amikor a Krím-félszigetrõl elûzette
az ottani õshonos tatárokat. Ugyancsak ezt tervezte a háború alatt az olajban
gazdag Azerbajdzsán türk lakosságának jelentõs részével. Csak ottani helytartója,
Bagirov, valamint a szovjet politikai rendõrséget felügyelõ Berija könyörgésének
engedve állt el a tervtõl.

Más népek esetében viszont környezete hiába kérlelte Sztálint, hogy füg-
gessze fel a második világháború alatt rendszeressé vált deportálásokat. A
Kaukázus lejtõin élõ muzulmán karacsajok közül a hivatalos adatok szerint így
hurcoltak el 69.267 embert, a kalmükök közül 93.139-et (nagyrészt nõket,
gyerekeket és idõs férfiakat, hiszen a katonakorúak a fronton voltak). Hasonló
sorsra jutottak a korabeli statisztikai adatokban akkor még együtt szereplõ,
közös vajnah eredetû csecsenek és ingusok. Róluk szólva az egyik alapvetõ
forrás az 1945-ös adatok alapján 405.000 embert említ, a másik dokumentum
608.749 fõt. Ebben már szerepelnek a nagyon kis létszámú balkárok is. Õket
ugyancsak a frontról érkezõ katonaság és NKVD-alakulatok bevetésével
deportálták.

A kitelepítéseket személyesen irányító Berija Sztálinnak írt 1944-es levelében
37.107-re tette a kitelepített, és – a csecsenek mellett talán a legnagyobb ellenál-
lást kifejtõ – balkárok számát. A más népek fiaihoz hasonlóan délvidéki klímához
szokott, könnyû ruházatban a marhavagonokba terelt balkárok között már út
közben igen nagy volt a halandóság. Az Európát felszabadító, gyõztes Vörös
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Hadsereg soraiból hazatérõ balkár katonákat, tiszteket a már deportáltak után
küldték. De 1945 októberére a Kazahsztánba került balkárok száma így is csak
33.100 fõ volt.

A közel 50.000 meszhet (eltörökösödött grúz) tömeges deportálása szintén
számos emberáldozattal járt. A mindmáig hazátlan embertömeg ráadásul a
gorbacsovi peresztrojka vége felé Közép-Ázsiából is kiûzetett, s jelenleg észak-
oroszországi kormányzóságokban lakik szétszórtan, a hazatérés minden remé-
nye nélkül. Az 1940-es évek második felében a csecsenek eredeti népességük
közel 35, a krími tatárok pedig 15-20 százalékát veszítették el. A Krím félszigetrõl
kitelepített tatárok, bolgárok, görögök és örmények közül 44.887 ember, vagyis
a deportáltak közel húsz százaléka már az 1940-es évek közepén elpusztult.
Hasonlóan jártak az 1941 nyarán Ukrajnából, a Krím-félszigetrõl, valamint Volga
menti autonómiájukból kitelepített németek. Az 1939-es népszámlálás során a
Szovjetunió területén regisztrált 1.427.232 német közül legalább 1.200.000
embert kizárólag etnikai alapon kitelepítettek, bebörtönöztek vagy a gulágra
küldtek. A háború alatt a németség alkotta a legjobban dolgozó s a zord körül-
mények között a leghamarabban fogyatkozó munkahadseregeket, más kifejezéssel
élve a munkazászlóaljakat. A németek kitelepítése még a háború után is foly-
tatódott, egészen 1949-ig.

Az 1917 után függetlenségét kivívó Baltikumból, akárcsak Nyugat-Ukrajnából,
Nyugat-Belorussziából és Moldáviából (az egykori Besszarábiából) két nagy
hullámban deportálták a régiók elitjét és a parasztság legdolgosabb rétegeit:
1940-1941-ben, majd az 1940-es évek második felében. A lefelé kerekített
számok szerint közvetlenül a szovjet-német háború kitörése elõtt Litvániában
5.665 embert tartóztattak le, 10.187 fõt pedig kitelepítettek. Észtországban a
letartóztatottak és kitelepítettek száma 3.173 és 5.978, míg Lettországban 5.625
és 9.546 volt. Közéjük került az önállóságától Hitler és Sztálin egyezménye
nyomán megfosztott három kis balti állam szinte teljes tisztikara és gazdasági
elitje. Miután pedig a  Vörös Hadsereg a háború utolsó szakaszában ismét
bevonult a Moszkvában limitrofoknak, határmenti országoknak csúfolt államok
területére, a költõi „Tavasz akció” néven még évekig folytatódott a kitelepítés.
Litvániából, ahol az 1940-es években a megszállók ellen majdnem harmincezer
áldozatot szedõ polgárháború folyt, 12.083 családot deportáltak kietlen szibériai
tájakra. Gondosan ügyeltek rá, nehogy azokra a vidékekre kerüljenek, ahol
nagyobb számban megtelepedtek a megpróbáltatásokat túlélt, különbözõ kvóták
alá esõ korábbi „litván kontingensek” tagjai.

A lengyelek mártíromsága
A lengyelek mártíromságáról évtizedekig nem lehetett szólni. Különös módon

az ezzel a témával kapcsolatos források csupán 1998-ban váltak igazán kutatha-
tóvá a volt szovjet levéltárakban.

A „bûnös” nemzetek sorában különösen nagy megpróbáltatásokon mentek
keresztül a Szovjetunió területén élõ vagy kényszerûségbõl ott letelepedett
lengyelek. A korábbi letartóztatások és kivégzések után 1936 folyamán estek
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elõször nagyobb leszámolások áldozataivá. Ekkor Ukrajna területérõl admi-
nisztratív úton, vagyis bírósági eljárás nélkül több mint 36.000 lengyelt Ka-
zahsztánba deportáltak. A következõ két évben sor került a népes lengyel kom-
munista emigráció szinte teljes fizikai megsemmisítésére. Majd Joszif Sztálin
utasítására a Komintern Végrehajtó Bizottsága feloszlatta a Kommunisták Len-
gyelországi Pártját, valamint az azzal szoros kapcsolatban álló Nyugat-Ukrajna
Kommunista Pártját és Nyugat-Beloruszia Kommunista Pártját. Ezeknek a Szov-
jetunió területén élõ aktivistái szinte kivétel nélkül kivégzõosztag elé kerültek.

Ezzel párhuzamosan, a Nagy Terror alatt végrehajtott lengyel akció keretében
Minszktõl Vlagyivosztokig valamennyi szovjet állampolgárságú lengyel családon
végigsöpörtek a megtorlások. Pedig az NKVD vezetõi között eredetileg nagyon
sok volt a lengyel. Egyebek mellett a szovjet politikai rendõrséget létrehozó
Dzerzsinszkij, Menzsinszkij, Unslicht, Piljar, Olszkij, Szosznovszkij, Redensz,
Sztasevszkij és mások. (Mivel nagyrészt eloroszosodott lengyelekrõl van szó,
nevüket orosz átírásban közöljük.) A szervezet vezetõi mégis egy olyan táblázatot
állítottak össze, amelynek alapján automatikusan le kellett tartóztatni mind az
állítólagos titkos lengyel közösség tagjait; mind az 1920-as szovjet-orosz - lengyel
háború után haza nem tért lengyel hadifoglyokat (mintegy 1.500-3.000 embert);
mind azokat, akik a zöldhatáron át valaha is átszöktek Lengyelországból; mind
a lengyel politikai emigránsokat; mind a lengyel szociáldemokratákat és a polgári
pártok egykori tagjait; mind a lengyellakta járások leginkább „szovjetellenes”
és „nacionalista érzelmû” lakosait.

Közvetlenül a Molotov-Ribbentrop-paktum megkötése, az egyezmény Kelet-
Európa felosztását eldöntõ titkos záradéka nyomán a Vörös Hadsereg Német-
ország oldalán részt vett a független Lengyelország elleni hadjáratban. Ennek
nyomán közel 240.000 lengyel uniformist viselõ katona és tiszt került szovjet
fogságba. Többségüket elengedték vagy kiszolgáltatták a németeknek. A
maradék 39.000 egykori lengyel fegyveres, valamint az 1940-ben Litvánia és
Lettország területén internált további ötezer lengyel katona meg rendõr nagy
része börtönbe került. A bolsevik párt Politikai Bizottsága külön írásbeli határozat
alapján több mint 15.000 lengyel tisztet, az akkori elit színe-javát kivégeztette
a Katyn melletti erdõben, Harkovban és Kalinyinban. Az újabb adatok szerint
még 7.305 lengyel katonai és polgári személynek (sõt más források szerint közel
11.000 katonakönyvvel rendelkezõ egykori lengyel állampolgárságú fogolynak)
röpítettek golyót a fejébe a Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia területén
lévõ kisebb börtönök pincéjében 1940 áprilisában-májusában. Ezeket az adatokat
egészen a szovjet rendszer összeomlásáig a legnagyobb titokban kezelték
Moszkvában.

A lengyelek tragédiája ezzel még nem ért véget. 1939 szeptembere és 1941
augusztusa között az NKVD további 108.000 egykori lengyel állampolgárt – len-
gyeleket, zsidókat, ukránokat, beloruszokat – vett õrizetbe. Egy részüket a Kreml
utasítására kiszolgáltatták a náci Németországnak. 18.000 embert gyors tárgyalás
után vagy bírósági ítélet nélkül kivégeztek. Ezen kívül 320.000 volt lengyel állam-
polgárt, sokszor meleg ruha meg élelem  nélkül Szibériába, Kazahsztánba és
Oroszország északi régióiba deportáltak. Közülük több tízezer ember még a
hosszú út során meghalt.
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A letartóztatási és kivégzési hullám csupán a szovjet-német háború idején
hagyott alább, amikor Sztálin elismerte a londoni emigráns lengyel kormányt. A
hivatalos  adatok szerint az elsõ hónapokban Lengyelország felszabadított tarto-
mányaiban a Vörös Hadsereg nyomán haladó szovjet kémelhárítás, a SZMERS
(szmerty spionam, vagyis halál a kémekre!) alakulatai NKVD-kommandók közre-
mûködésével 39.000 (más források szerint 48.000) lengyel lakost vettek õrizetbe.

 A Memorial nevû moszkvai emberjogi szervezet demográfusai, akik általában
kerülik a becsléseket, s csupán korabeli statisztikai adatokra támaszkodnak,
olyan adatokat közölnek, amelyek szerint az NKVD és más szovjet hatóságok
Lengyelország történetének negyedik felosztásakor, vagyis 1939 szeptembe-
rében legalább 180.000 lengyelt és egykori lengyel állampolgárt tartóztattak le.
Java részüket ki is végezték vagy hosszabb lágerbüntetésre ítélték, ami az adott
körülmények között egyenlõ volt a halálos ítélettel. Az ezt követõ években
510-540.000  lengyel vagy egykori lengyel állampolgár járta meg a szovjet
börtönöket, koncentrációs- és hadifogolytáborokat.

A gulág a háború alatt
A hullahegyeket megjelenítõ száraz számsorokból kitetszik, hogy  a második

világháború  alatt a szovjet koncentrációs táborok foglyainak helyzete még a
korábbinál is nehezebbé vált. Ahhoz képest is romlott, amikor évente százezrek,
sõt olykor milliók pusztultak el a javító-nevelõ lágerekben (orosz rövidítésük ITL,
vagyis iszpravityelno-trudovije lagerja) és a különleges büntetésvégrehajtási telephe-
lyeken (OLP, azaz oszobije lagpunkti). A korábban is nyomorúságos élelmiszer-
fejadag majdnem a felére csökkent. 1941 július elejétõl valamennyi típusú szovjet
koncentrációs táborban hírzárlatot rendeltek el. Leszerelték a rádiós hangszó-
rókat, megtiltották a foglyoknak az újságolvasást, megszigorították a levél-
cenzúrát. A frontokra vezényelt õrök helyébe lépõ, azoknál is durvább és pri-
mitívebb – többnyire iskolázatlan, helyi, nemzetiségi – felvigyázók gyakran elko-
bozták a gulág rabjaitól az otthonról kapott élelmiszercsomagokat. A hadi-
helyzetre való hivatkozással a csonttá-bõrré fogyott foglyokat télen és nyáron
egyaránt – mínusz 30-35 fokos fagyban vagy szörnyû hõségben, szúnyogoktól
ellepve – 10-12 órán át  dolgoztatták a fakitermeléseken, robotoltatták a bányák-
ban meg az építkezéseken. A besúgójelentések alapján az NKVD-tisztek ellen-
forradalmi agitáció vádjával tíz- és tízezerszámra sújtották a gulág rabjait újabb
ítéletekkel. Többnyire sóvárogva várt szabadulásuk elõestéjén, minden tárgyalás
nélkül kihirdette nekik a döntést az NKVD helyi képviselõje. A férfiak egy része
ilyenkor választhatott a büntetõzászlóaljakban teljesített frontszolgálat vagy a
további raboskodás között.

A lágerparancsnokok azonban nem szívesen váltak meg a fogolyállománytól.
A korábban is magas kivégzési és halálozási ráta, a fokozott munka meg a romló
ellátás nyomán 1942 tavaszára ugyanis a gulág komoly munkaerõhiánnyal
küszködött. Pedig 1940-ben a „gulág-szigetvilág” már 53 mamutlágerbõl állt,
rengeteg leágazással. Ezekhez tartozott még 425 népes ipari és  mezõgazdasági
kolónia, valamint 50 olyan telep, amelyen kiskorú foglyok raboskodtak. A gulág-



35

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

rendszer tehát nem ért véget a szögesdrót kerítésnél meg a lágerkapuknál. Az
ún. „különleges kommendatúrák” parancsnokai például a lágerek körüli falvak
és a kisebb gyártelepek életének irányításában is teljhatalommal rendelkeztek.
Ezek lakói papíron szabadok voltak ugyan, de ha engedély nélkül távoztak a
kommendatúrák körzetébõl, öt évre visszatoloncolhatták õket a legközelebbi
lágerbe.

Az újabb kutatások szerint a lágerekben, a különleges telephelyeken és
kolóniákban 1941 õszén a halálozási ráta elérte az évi 25 százalékot. Szibéria
és a Távol-Kelet legzordabb, a szárazföldrõl a legnehezebben élelmezhetõ
vidékein pedig helyenként meghaladta a 35-40 százalékot. Az elsõ háborús télen
tovább romlott a helyzet. A halálozási arány még a külsõ terepen dolgozó
társaikhoz képest viszonylag jólétben élõ irodisták körében is megközelítette a
16 százalékot. Az NKVD statisztikai részlegében összesített, jócskán kozmeti-
kázott adatok szerint azonban 1942-ben a bányákban, a katonai rendeltetésû
nagy hátországi építkezéseken és fakitermelésen dolgozó 1.096.876 fogoly közül
351.360 lágerlakó halt meg. Ez a szám azonban nem tartalmazta a transz-
ferbörtönökben (pereszilnilje tjurmi) agyonvert vagy a megpróbáltatásokba
belehalt, külsõ telephelyeken elhalálozott rabokat, valamint a lágerek környékén
letelepített munkahadseregek tagjainak elpusztult, különbözõ nemzetiségû áldo-
zatait. A közel egymillió-kétszázezres gulág-összlétszámra vonatkozó adatot
tehát legalább félmillióval kellene megtoldani. Feltûnõ ugyanakkor, hogy a ha-
lottak több mint háromszázezres hivatalos száma szinte kísértetiesen mege-
gyezik a gulág valamennyi lágerét, sõt a kisebb kényszermunka-kolóniákat sújtó
és a háború alatt mindvégig alkalmazott 1937-es sztálini kivégzési kvóták adatai-
val.

A szovjet belügyi népbiztosság ugyancsak lefelé kerekített adatai szerint a
háború kitörésekor a gulágon – a transzferlágereket és a belsõ börtönöket is
beleértve – legkevesebb 2.500.000 embert tartottak fogva. A rabok létszáma
azonban 1944 elejére a folyamatos feltöltés ellenére majdnem a felére csökkent.
A korábbi mutatók csupán a háborút követõen, és akkor sem azonnal álltak
helyre. A magas halálozási rátát növelte, hogy 1948-ban a Kreml utasítására a
gulágon belül elkülönítették a gyors pusztulásra ítélt, „javíthatatlan” foglyok
számára létesített különleges koncentrációs lágerek (szpeclagerja), vagyis halál-
táborok láncolatát. Ezzel szemben az gyarapította a rab munkaerõ létszámát,
hogy a hagyományos táborokba, sõt részint a haláltáborokba is egymás után
érkeztek az örökös kitelepítésre ítélt észak-kaukázusi népek, krími tatárok,
kalmükök, görögök, a baltikumi nemzetek azon fiai, akik népük deportálása
közben ellenállást tanúsítottak.

A háború utolsó szakaszában, majd közvetlenül a náci Németország kapi-
tulációja után a számtalan átvilágító (filtracionnij) vagy hagyományos láger
valamelyikébe kerültek azok az egykori vöröskatonák, tisztek, valamint egykori
civil szovjet állampolgárok is, akik a háború alatt valamilyen okból Nyugatra
vetõdtek. Több millió emberrõl volt szó, akiket a szovjet hatóságok általában
kollaborálással, olykor kémkedéssel vagy ellenforradalmi agitációval vádoltak.
Pedig a Nagy Terror idején annyit emlegetett „ötödik hadoszlop” tagjai a háború
alatt a Szovjetunió területén – talán az egykori limitrof államok sokat szenvedett
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lakosságát leszámítva – alig hallatták hangjukat. Kész csoda, hogy 1941 õszén
és telén helyzetük katasztrofális romlása, valamint a Vörös Hadsereg sorozatos
vereségérõl szóló demoralizáló hírek hatására a csonttá fagyott gulág-foglyok
serege nem lázadt fel a  rabtartók ellen.

Sõt ennek éppen az ellenkezõje történt. 1941 utolsó hónapjaiban többnyire
a transzszibériai vasúton a szovjet fõváros környékére szállított, a háború
legelején sebtében felállított szibériai és távol-keleti hadosztályok tartóztatták
fel Moszkva külvárosainál az addig diadalmasan elõrenyomuló Wermacht-
alakulatokat. Oroszországban mindmáig mélyen hallgatnak arról, hogy azok a
katonák, akik farkasordító hidegben képesek voltak megállítani a német
tankokat, néhány hónappal korábban nagyrészt még a gulágon meg a számûzött-
telepeken raboskodtak. De ma már tudjuk, hogy 1941 júliusa és decembere
között több mint 420.000 foglyot helyeztek szabadlábra a szovjet koncentrációs
táborokban, hogy önként vagy sorozás útján a frontra induljanak. További 80.000
elítéltet – fõleg sikkasztókat vagy más, idõsebb köztörvényeseket – a harctérre
irányított gulág-õrök helyett átminõsítettek a lágerek belsõ õrszemélyzetévé
(szamoohrannyiki).

Másrészt a szibériai felmentõ hadosztályok vöröskatonáinak legalább további
egyharmada az 1930-as évek elején a Don és a Kubany vidékérõl a zord északi
tájakra kitelepített kozákokból és a nélkülözésbe, a szokatlan éghajlati viszo-
nyokba belepusztult muzsikok fiaiból került ki. Az újabban kutathatóvá vált
források szerint a számukra csupán bajt hozó szovjet rendszer iránti gyûlölet
ellenére mind õk, mind az egyenruhába bújtatott gulág-foglyok becsülettel
helytálltak a harcmezõn. A részben „a nép ellenségeibõl” – politikai foglyokból
– álló szibériai és távol-keleti hadosztályok döntötték el a moszkvai csata kimene-
telét. Ezek az alakulatok azonban az 1942 kora tavaszán elindított, rosszul
elõkészített ún. „sztálini offenzíva” során szinte teljesen elvéreztek.

A besorozott foglyok helyét eközben a lágerekben újfajta kontingenssel, fõleg
az ún. munkásoszlopokkal (rabocsije kolonni) töltötték be. Ezekbe kerültek a
„kollektív bûnösség” jegyében az északi kormányzóságokba, Szibériába, Távol-
Keletre és Közép-Ázsiába deportált népek fiai, valamint  a gulágon „a nép
ellenségeiként” raboskodó foglyok, vagy a háborús fogságba esett, és távollé-
tükben elítélt katonák meg tisztek rokonai. Eleinte ez a kontingens rendõri
felügyelet alatt, félig-meddig szabadlábon élt és dolgozott az olykor Belgium
vagy Izland nagyságú lágerbirodalmak valamely szegletében. 1941 késõ õszére
azonban, amikor a szovjet alattvalók közel fele német megszállás alá került, s
utánpótlás hiányában a gulág elnéptelenedni látszott, ebbõl a rendszer
potenciális ellenségének minõsített rétegbõl több mint 400.000 embert auto-
matikusan az országos lágeradminisztráció felügyelete alá rendeltek. A munkás-
oszlopokba besoroltaknak azt ígérték, hogy ha lelkesen dolgoznak, a háború
után visszanyerhetik szabadságukat. Ám legtöbbször ennek éppen az ellenkezõje
történt. 1945 májusát követõen jelentõs részüket bíróság elé állították, majd
visszaminõsítették a gulág rabjaivá.

Sajátos módon minderrõl ma még keveset tudunk, pedig a múlt tényeinek
ismerete, a belõlük levont következtetés az egyetlen biztosíték arra, hogy az
emberiség elkerülje ártatlan milliók életét követelõ egykori tévútjait.
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Stark Tamás

Magyarok szovjet fogságban

Ma már minden tankönyv utal arra, hogy a második világháború során nemcsak
magyar katonák kerültek szovjet fogságba, hanem jelentõs számban civilek is.
A rendszerint két-három mondatos utalások azonban nem segítik elõ a fogságba
esett magyarok sorsának megismerését, és a témakör szinte elvész a háború
befejezésérõl, illetve az újjáépítésrõl szóló fejezetekben. A tankönyvek ugyanak-
kor egyáltalán nem szólnak a magyar politikai rabokról, akiket törvénytelen
szovjet hadbírósági ítélet alapján szállítottak a Szovjetunióba.

A foglyok sorsa, hazaszállításuk kiharcolása és megszervezése a magyar
belpolitikai élet egyik legfontosabb kérdése volt a háború utáni években. A
szovjet-magyar kölcsönös együttmûködési és barátsági egyezmény megkötése,
valamint a kommunista diktatúra kiépülése után, 1948 õszén azután a kormány-
zat lezártnak tekintette a „hadifogolykérdést” – mondván, csak a szovjet hatósá-
gok által elítélt háborús bûnösök maradtak már kint. Befejezték mûködésüket
a hadifogolygondozással foglalkozó karitatív szervezetek, valamint a pártok és
a minisztériumok hadifogoly-osztályai. Kimúlt a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetsége is.

A Német Szövetségi Köztársaságban az ötvenes évek elején az eltûnt hadi-
foglyok és polgári internáltak emlékére „Visszavárunk benneteket” feliratú
emlékmûveket állítottak. Az Egyesült Államokban 1957-ben készült el a Híd a
Kwai folyó felett címû filmeposz, mely a japán fogságba került angol, amerikai
katonáknak állított emléket. Magyarországon 1948 õszétõl a szovjet fogság
kérdése tabunak számított. A szovjet õrzõk halállal fenyegették meg a szabaduló
foglyokat, ha beszélnek. Itthon a visszaszállítottakat fogadó Államvédelmi
Hatóság rendelt el titoktartást. A foglyok egységesen hadifogoly-igazolványt
kaptak függetlenül attól, hogy katonaként vagy civilként kerültek szovjet
fogságba. A kényszermunkatáborokban eltöltött éveket sokáig nem számították
be a szolgálati idõbe. A Szovjetunióban hozott koncepciós ítéletek itthon akkor
is priusznak számítottak, amikor a Szovjetunió Legfelsõbb Bírósága már elismerte
az egykori rabok ártatlanságát, bár a szolgálati idõ elismerése ezekben az
esetekben megtörtént.

A kollektív amnézia politikája nem volt teljesen sikertelen. Bár 1989 után
sok visszaemlékezés született, dokumentumfilmek készültek és néhány tudomá-
nyos cikk is megjelent, a foglyok sorsa a magyar közvélemény jelentõs része
elõtt ma is ismeretlen.

A magyar foglyok sorsa nem volt egyedi. Mindaz, ami a magyar foglyokkal
történt, jól illeszkedik a belügyi csapatok által a Szovjetunió nem orosz többségû
határövezeteiben már a húszas években megkezdett, majd a világháború során
Kelet-Európában folytatott etnikai tisztogatások, internálások és fogolyszerzõ
hadjáratok sorába.
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A harmincas évek elején Leningrád körzetébõl belbiztonsági okokra
hivatkozva kitelepítették az észteket, litvánokat és finneket. 1936-ban mintegy
180 ezer koreait telepítettek át a Távol-Keletrõl Közép-Ázsiába, 1941-42-ben
pedig mintegy 1,2 millió volgai német szétszórására került sor. A ki- és
áttelepítések belbiztonsági célból történtek, de 1943-tól már a kollektív büntetés
elve érvényesült. A mintegy 900 ezer kitelepített krími tatár, kalmük, karacsaj,
csecsen és ingus ellen a németekkel való együttmûködés volt a vád. Bár Kelet-
Európában a kollektív felelõsségrevonás elve elsõsorban a német etnikum ellen
irányult, a legújabb kutatások szerint 1939 és 1941 között Lengyelország keleti
részébõl 980.000-1.080.000 ezer katonát és civilt deportáltak a Szovjetunióba.
A Baltikumból egyes források szerint 200.000, más források szerint  viszont
több mint fél millió civilt szállítottak a Szovjetunió belsõ részébe.

Fogságba esés - elhurcolás
A kollektív büntetés elvét a szövetségesekkel folytatott megbeszélések során

Magyarországgal szemben is kimondták. Az 1943 decemberében Benessel
folytatott moszkvai tárgyalások, majd a Kárpátalja átadásáról született megegye-
zés egyik következménye volt az ebben a térségben 1944 novemberében
végrehajtott tisztogatási akció. A 4. Ukrán Front november 12-én kiadott, 0036-
os számú határozata kimondta, hogy Kárpátalján – melynek határát a parancs
nem határozta meg pontosan – „számtalan településen katonaköteles magyar és
német nemzetiségû személyek élnek, akiket, csakúgy, mint az ellenség katonáit is, le kell
tartóztatni és fogolytáborba küldeni!” A 4. Ukrán Front hátországát biztosító NKVD
csapatok parancsnoka, Fagyajev vezérõrnagy 1944. december 17-i jelentésében
az áll, hogy „november 18-tól december 16-ig az NKVD osztagok összesen 22.951
személyt tartóztattak le és továbbítottak hadifogolytáborba. A tisztító akció folytatódik
a hátországban.” A „tisztogató akció” valóban folytatódott az 1945 után Csehszlo-
vákiához csatolt Bodrogközben és az Ung-vidéken, valamint Magyarország jelen-
legi területén.

Szlovákiai magyar kutatók adatai szerint a Bodrogköz kelet-szlovákiai
területérõl és az Ung-vidékrõl  4.234 magyart hurcoltak el.

Magyarország mostani területén a Szovjetunió központi hatalmi szerve, az Állami
Honvédelmi Bizottság 1944. december 16-i határozata volt érvényben, mely a munka-
képes korú, német nemzetiségû férfiak és nõk internálását írta elõ. A magyarországi
németek „igénybevételét” az ideiglenes kormány belügyminiszterének, Erdei
Ferencnek az 1945. január 5-én kiadott rendelkezése is megerõsítette.

A polgári személyek tömeges elhurcolása egy-egy nagyobb település elfog-
lalása után vette kezdetét. Az elhurcolás második hulláma december végén kez-
dõdött és a fenti rendeletek értelmében elvben a német nemzetiségûek ellen
irányult. A rendelkezésekre álló dokumentumokból arra következtethetünk, hogy
a helyi szovjet parancsnokságoknak elõre meghatározott számú személyt kellett
elfogni. Így a németek által nem lakott területeken a német nevûeket, majd a
magyar nevûeket is elvitték. „Bújtak az emberek pincébe, padlásra, de még a rossz
kútba is. Az oroszok biztosan nem találták meg volna õket, de jó segítõik voltak a
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karhatalmisták. Ezt az oroszok magukban nem is tudták volna elvégezni. Kiszedték az
embereket minden rejtekhelyrõl. … Valami ostoba ember (Ónodon - S.T.) kitalálta,
hogy minden „r” betûvel végzõdõ családnév német, mert a Hitler neve is „r”-rel végzõdik.
Így került a listára Pásztor, Molnár, Bodnár, Csíger… Még Gyüker is. Volt néhány németes
hangzású is a listán, de azok azt sem tudták, hogy az nem magyar név. Nem volt itt
fontos a név, nem az döntötte el az emberek sorsát, hogy hogy hívják. Valamennyi em-
bert ki kellett adni, és azzal töltötték fel a létszámot, akit még el tudtak csípni. A lista
összeállítójának nem tudom, megszólalt-e valaha a lelkiismerete. … Estefelé indultak
el szegények, ment a kis csapat szomorúan. Kísértük õket a falu végéig. Sokáig inte-
gettünk egymásnak, aztán eltûntek a nyéki úton. Mi meg egymásra borulva zokogtunk,
mindenki úgy érezte, talán örökre elvesztettük õket.” (Szebeni Ilona: Merre van a ma-
gyar hazám? Kényszermunkán a Szovjetunióban, 1944-1949. Széphalom Könyv-
mûhely, Budapest, 1991, 24-25 o.)

Magyarországon a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság 1945. március 18-án kelt
26. számú rendelete értelmében minden településen össze kellett állítani a
szovjet katonák által elszállított magyar állampolgárok névsorát, de az összeírás
sajnos ma már csak töredékesen áll rendelkezésre. Az elhurcoltak pontos számá-
val és az elhurcolás körülményeivel kapcsolatban új, átfogó kutatások híján
csak részadatokkal rendelkezünk.

Az ország keleti részén, a kárpátaljai deportálással egyidõben lezajlott akciók-
ról a következõ adatok állnak rendelkezésre. Hajdúböszörményben a megszállást
követõ hatodik napon, október 28-án került sor mintegy 300 civil összeszedésére.
Nyíregyházáról november 2-án mintegy 2 ezer személyt vittek el. A Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottság rendeletére készített összeírások szerint Balmazújvárosból
573, Csonka-Bereg területérõl 1.566 a Bodrogköz magyarországi részérõl 939,
Békés megyébõl pedig 1.867 civil személyt vittek el.

Az elhurcolások központi szervezésére utal, hogy a gyanútlan magyarok
összegyûjtésére mindenhol hasonló módon került sor. A falvakban dobszó mellett
három napos kötelezõ közmunkára szólították fel a 18 és 50 év közötti férfiakat
és nõket. A jelentkezõket iskolákba, mozikba, nagyobb pincékbe zárták, majd
néhány órás vagy napos várakozás után erõltetett menetben a fronttól mintegy
25-30 kilométerre lévõ felvevõ-táborokba hajtották az elfogottakat. A napokig
tartó menetek során a foglyok nem kaptak enni, és az NKVD kötelékébe tartozó
õrség tüzet nyitott azokra, akik szökni próbáltak. Magyarország területén
mintegy 80 felvevõ-tábor volt. Ezek mögött mûködtek a gyûjtõtáborok.
Magyarország területén tíz olyan gyûjtõtábor volt, ahol több mint 20.000 foglyot
õriztek. Ilyen gyûjtõtábor volt Baján, Debrecenben, Gödöllõn, Jászberényben,
Székesfehérvárott, Vácott, Cegléden, Esztergomban, Szegeden, Gyulán, Kecske-
méten, Békéscsabán és máshol is. A gyûjtõtáborokból átmenõ-táborokba szállí-
tották a foglyokat. Ilyen átmenõ-tábor volt Brassón, Temesváron, Iasiban, de a
két legnagyobb átmenõ-tábor Foksányiban és Máramarosszigeten volt. Ezekben
az átmenõ-táborokban hatalmas volt a halandóság. Pontos számok nem állnak
rendelkezésre, de a túlélõk visszaemlékezései hiteles képet adnak az átmenõ-
táborokban uralkodó viszonyokról. 1945 nyarán vérhasjárvány volt a temesvári
táborban, és ennek következtében mintegy 30 ezer német, magyar, román és
más nemzetiségû fogoly halt meg. Hasonlóan magas volt a halálozási arány
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Brassó, Foksáni, Bjelc és Szambor fogolytáboraiban. Ezeken át került ki a
Szovjetunióba a Magyarországról elindított transzportok mintegy 75 százaléka.

Az átmenõ-táborokból a hadifoglyok és civil internáltak több hetes, marhava-
gonokban történõ szállítás után kerültek a szovjet táborvilág valamelyik bugy-
rába. A kiszállítás a fogság leggyötrelmesebb része volt. Egy-egy vagonba
nyolcvan embert zsúfoltak. A zárt szerelvények ablakai szögesdróttal voltak
beszegezve, a vagonokban deszka priccs, vizes hordó és egy 10x10 cm-es latrina-
lyuk volt az összes felszerelés. A visszaemlékezõk arról számoltak be, hogy a
szállítás hetei alatt a naponta csak egyszer kaptak enni, fõleg száraz kenyeret
és vöröshagymalevest. De a szomjúság sokkal rosszabb volt mint az éhezés:
„Úgy segítettünk magunkon, hogy az ablaknál ülõk, meg akinek hosszú volt a karja,
kinyúltak a drót között, és kaparták, söpörték befelé a havat, ahogy érték, a tetõrõl.
Kapkodtunk érte, és ettük, nyaltuk, adtuk egymásnak tovább kézrõl kézre, mert mozgási
lehetõség nem volt” – írta egy túlélõ. (Szebeni Ilona i.m. 33.o.)

Ilyen körülmények között szállítás közben a foglyok 10-20 százaléka meghalt.
Menekülni nem lehetett, mert a szerelvényeket a szovjet õrök szigorúan õrizték.
A túlélõk beszámolóiban a szökési kísérletek legtöbbször a fogoly halálával
végzõdtek. Ha valakinek mégis sikerült megszöknie, akkor helyette másokat
fogtak el. Egy szemtanú így mondta el egy vonatról megszökõ fogoly „pótlásá-
nak” történetét: „Az egyik állomás közelében egy borzalmas esemény tanúja voltam.
Még nem értünk be a faluba, útkeresztezõdésnél állt a szerelvény, és a sorompón túl ott
állt egy dohányt szállító ember a kisfiával, várakoztak egy lovas szekéren. A férfi
harminchat-harmincnyolc év körüli, a gyerek úgy tizenhárom-tizennégy éves lehetett.
Az orosz katona odaszaladt, lerántotta õket a kocsiról, mind a kettõjüket bevágta egy
vagonba. Az ember úgy ordított, hogy rossz volt hallgatni. Kiabálta: - Vigyenek akárhová,
nem bánom, de a gyereket engedjék el, hadd hajthassa haza a fogatot. A feleségem
soha nem fogja megtudni, hová lettünk! Nem hallgattak rá. Vitték. Megindult a vonat,
néztem vissza, ameddig láttam, ott állt a két ló gazdátlanul, meg sem mozdultak.
Várhatta õket este az asszony. Rajtunk kívül más szemtanú nem volt.”  (Szebeni Ilona
i. m. 138.o.)

Számok I.
Bár az ország mai területérõl elhurcolt civilek együttes számát pontosan

nem lehet meghatározni, a Központi Statisztikai Hivatal 1945 júniusában készí-
tett felmérését irányadónak kell tekinteni. Az országos adatfelvétel szerint
179.608 fõ került szovjet fogságba. Ez a szám azonban csak a vidékre vonatkozik.
Az eredmény felhasználhatóságának további korlátja, hogy az adatfelvételrõl
készült tanulmányból nem derül ki, hogy a fenti számba az elhurcolt német
nemzetiségûek is beletartoznak-e. A Budapesten fogságba esettek számáról is
csak durva becslések adhatók. Ungváry Krisztián Budapest ostroma címû köny-
vében a németekkel együtt  hatvanezer hadifogolyról ír. A II. Ukrán Front parancs-
noka, Malinovszkij tábornok az ostrom után 138 ezer foglyot jelentett. Leszá-
mítva a német katonákat, ez a szám mintegy 100 ezer magyar foglyot takar. A
fogolyszedés megtorló jellegére utal, hogy az elhurcoltak között jelentõs szám-
ban voltak nõk, idõsek és gyerekek.
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A Külügyminisztérium felkérésére 1946 elején a Központi Statisztikai Hivatal
Becslés a szovjet fogságba esett magyar állampolgároknak a számáról címmel készített
tanulmányt a párizsi béketárgyalásokon részt vevõ magyar küldöttség számára.
A tanulmány – a szovjet területeken valamint a magyarországi harcokban, továbbá
az 1945 márciusi-áprilisi visszavonulás során német területeken fogságba esett
magyar katonák lehetséges számát is figyelembe véve – összesen 600 ezerre
becsülte a szovjet fogságba került magyarok számát.

Mivel a 25 oldalas jelentésben nincsen szó sem a Magyarországról kiszállított
népi németekrõl, sem a Kárpátaljáról és Erdélybõl elhurcolt magyarokról, a
szovjet fogságba esett, illetve elvitt magyarok és magyarországi németek teljes
száma akár 100 ezer fõvel is meghaladhatja a KSH adatát.

Ezeket a becsült határértékeket nagyságrendileg az 1989 után felbukkanó,
egykori szovjet adatok is alátámasztják. A szovjet Belügyminisztérium adatai
szerint 1945. október 31-én 541.530 fogoly volt a Szovjetunióban. Ez a szám
tehát nem azt mutatja, hogy hány magyar állampolgár esett összesen szovjet
fogságba, hanem csak az 1945 õszén nyilvántartásban lévõkre vonatkozik. Ez a
fogolylétszám nem tartalmazhatta azokat, akik korábban estek fogságba és 1945
októberében már nem voltak életben. A fogolytáborokban való nagy halan-
dóságra utal, hogy míg – a  TASZSZ 1943. február eleji jelentése szerint – a 2.
magyar hadsereg soraiból 26.000 katona került szovjet fogságba, a Belügy-
minisztérium 1943. november 10-én kiadott jelentésében a magyar foglyok
száma már csak 4.267 fõ. Ugyancsak nem tartalmazza a szovjet adat az átmenõ
táborokban és a kiszállítás közben elhunytak számát. Márpedig kiszállítás közben
magasabb volt a halandóság, mint kint a táborokban. Az 1945 õszén regisztrált
541.530 fõs adat tehát lényegesen, akár 100 ezerrel is több foglyot takar.

A többször átszervezett, nehezen áttekinthetõ szovjet táborrendszert a kitûnõ
osztrák kutató, Stefan Karner nevezte elõször „GUPVI-szigetcsoport”-nak. A Glav-
noje Upravlenyije Vajenno Plennii i Internirovannih (GUPVI), vagyis a Hadifogoly
és Internálótáborok Igazgatóságának felállítását Berija belügyi népbiztos rendelte
el, közvetlenül a Lengyelország elleni szovjet invázió megindulása után, 1939.
szeptember 19-én. Stefan Karner kutatásai szerint a gyorsan növekvõ táborvilág
összesen mintegy 340 fõtáborból és 4.000 melléktáborból állt. A fõ- és
melléktáboron kívül léteztek még speciális munkabrigádok, kórháztáborok,
elkülönített munkabrigádok, büntetõ munkatáborok, politikai elkülönítõ táborok
és börtönök.

A magyar hadifoglyok és polgári internáltak többsége tehát a GUPVI tábor-
világba került. A magyar foglyok mintegy 2.000 táborban szóródtak szét. A
visszatérõ foglyoktól kapott információk alapján a kisgazda irányítás alatt álló
honvédelmi minisztériumban számos tábort sikerült azonosítani. Azerbajdzsán-
ban 44, a Baltikumban 158, Belorussziában 131, a Kóla félsziget térségében 53,
Grúziában 65, Kazahsztánban 39,  Moldáviában 15, Észak-Oroszországban 119,
Leningrád térségében 53, Közép-Oroszországban 627, az Urálban 276, Szibériá-
ban 64 táborban voltak magyarok.  A GUPVI mellett mûködõ GULAG-ra – Glavnoje
Upravlényije Lágerej, Táborok Fõigazgatósága – azok a rabok kerültek, akiket a
magyar hatóságok közremûködésével a szovjet hadbíróságok ítéltek el háborús
bûntett vádjával – legtöbbször alaptalanul. A tárgyalások formálisak voltak, az
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ítéleteket a szovjet katonai bíróságok hozták. A magyarul rendszerint csak alig
tudó „tolmács” ujjai feltartásával jelezte, hogy a „vádlottat” 10, 20 vagy 25 évre
ítélték. A szovjet állambiztonság elhárításának és ideiglenes hadbíróságának
egykori épületein és börtönein szerte az országban ma 14 emléktábla és két
emlékmû õrzi a törvénytelenül elitélt rabok emlékét. (Budapesten két emléktábla
van:  VIII. ker.Tolnai Lajos utca 43., Városligeti fasor 4/b.; a további emlékmûvek
és emléktáblák: Sopronkõhida, Sopron – két emléktábla, Szombathely, Nagy-
kanizsa, Nagyalásony – emlékmû, Balatonfüred, Tés – emlékmû, Kaposvár,
Gyöngyös, Jászberény, Kompolt, Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Eger.) A Szovjetunióba
hurcolt magyarok emlékhelye még a Budapest V. kerületi Honvéd téren felállított
GULAG emlékmû.

A GULAG-ra került magyar rabokról pontos számadatok nem állnak rendelke-
zésre, de egy 1947-ben keletkezett szovjet jelentésben 8.200 fõ szerepel. Ez
azonban nem végleges szám, mert 1948-ban és 1949-ben sorozatban ítélték el
azokat, akik hadifogoly-táborokban vagy internáló-táborokban voltak. A valós
létszám tehát a 8.200 fõt lényegesen meghaladja.

Élet a táborokban
A visszaemlékezésekbõl kitûnik, hogy a tábori élet, a kényszermunkás hadi-

foglyok, civil internáltak,  illetve a rabok elhelyezése és a munkakörülmények
rendkívül mostohák voltak. A tábort rendszerint háromszoros drótkerítés vette
körül. Az õrtornyokban és a kerítés mentén éjjel-nappal volt õrszolgálat. A foglyok
kezdetben földbe vájt bunkerekben majd közönséges fabarakkokban laktak. A
barakkokban háromszintes priccsek voltak, egy fogolyra 60 cm széles férõhely
jutott. A legtöbb helyen a foglyok a deszkán aludtak, de volt, ahol faforgáccsal
kitömött zsákot is osztottak. Az átmenõ-táborokkal ellentétben a barakkokat
általában sikerült tetvetleníteni, de a poloskáktól a foglyok sosem tudtak megsza-
badulni.

A foglyok munkaideje általában napi 10-14 óra volt. Vasárnap elvben nem
kellett dolgozni de a táborparancsnokság ekkor is talált tennivalót. Volt, ahol a
foglyok kaptak jelképes fizetést, volt, ahol nem. A túlélésre azoknak volt a
legtöbb esélyük, akiket szakmunkásként valamilyen gyárban vagy a
mezõgazdaságban dolgoztattak. Õk kapcsolatba kerülhettek helyi lakosokkal,
akiktõl - csere révén - némi élelmiszert vagy egyszerû használati cikkeket
szerezhettek. A legtöbb fogoly azonban bányában, erdõirtásnál vagy út- és
vasútépítésen dolgozott. A szénbányákban uralkodó munkakö-rülményekre az
egyik nõi fogoly így emlékezett vissza: „A kibányászott szenet faládába, szánkóba
kellett rakni, és a csillékhez húzni. Ez gyakorlatilag úgy történt, hogy egy gurtniövön a
derekunkon lógott egy lánc, a végén kampóval, ezt a láncot a lábunk között hátra
kellett dugni, és beleakasztani a ládán lévõ karikába. Négykézláb elindultunk a kb. 100
kg-nyi szénnel a vizes lejtõn lefelé. Az egyik húzta a maga után a ládát, a másik pedig
irányította.” (Szebeni Ilona i.m. 74.o.)
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A legrosszabb viszonyok a GULAG-táborokban voltak, ahol a politikai rabokat
tartották fogva. A három leghírhedtebb táborkörzet – a vorkutai, a norilszki és
a kolimai – az északi sarkkörön túl volt. A visszaemlékezõk szerint a hõmérséklet
télen nemegyszer megközelítette a mínusz 60 fokot, de még ennél is rosszabb
volt az állandó szél, a purga. Elõírás szerint a raboknak mínusz 36 fokig kellett
szabadban végzett munkába kivonulni. Mínusz 36 és mínusz 42 fok között a
rabok zárt térben még munkára foghatók voltak. Ilyen hidegben már a munka-
helyre való több kilométeres menetelés során is sokan fagytak meg. Mínusz 42
fok alatt a rabok a tábor-zónán belül dolgoztak.  A távol-keleti körzet táborai
közül a tájseti tábort kell külön megemlíteni, mert az itt fogva tartottak kezdték
el építeni az évszázad építkezésének beharangozott Bajkál-Amur (BAM) vasút-
vonalat.

Az elsõ világháborús orosz lágereket megjárt foglyok visszaemlékezéseibõl
tudjuk, hogy akkor a fogolylét egyetlen öröme a jóllakottság volt. A második
világháború után a fogolyélethez hozzá tartozott az éhezés. Szovjet elõírások
szerint a foglyok napi fejadagja a következõ volt: 600-700 gramm kenyér-
kétszersült, 90 gramm árpa – vagy hántolt búza – kása, 600 gramm burgonya és
zöldség, 40 gramm hús, 120 gramm hal, 20 gramm cukor. A visszatért foglyok
beszámolóiból az derül ki, hogy legjobb esetben is csak a kenyér-fejadagot
sikerült elõírásszerûen megkapni.  A foglyok húst szinte sosem láttak, és a rit-
kán kiutalt sózott hal adagja is messze elmaradt az elõírt mennyiségtõl. A burgo-
nya beszerzése ugyancsak nehézségbe ütközött, de a foglyok viszonylag bõsége-
sen kaptak árpa- és csalánlevest. Az éhezõ foglyok azzal egészítették ki napi ét-
rendjüket, amivel tudták.  A víz mellett dolgozók halra és kagylóra, más tábo-
rokban pedig ürgére és varjúra vadásztak.

A minimális és egyoldalú táplálkozás, a mostoha életkörülmények és a túl-
feszített munka következtében a foglyok állapota gyorsan romlott. Orvosi ellátás
alig volt. A legtöbb táborban volt ugyan „orvosi rendelõ”, de az ugyancsak fogoly
orvosok se megfelelõ mûszerrel, se gyógyszerrel nem rendelkeztek. A lázas
betegeknek volt esélyük arra, hogy kórháztáborba kerüljenek. Felszerelés hiá-
nyában gyógyításról itt sem lehetett szó, de a rabokat itt legalább békén hagyták
egy darabig. A foglyok tömeges pusztulását a fertõzések okozták. Sok fogoly
állandó hasmenésben szenvedett. Legtöbbjük teljesen lesoványodott és végel-
gyengülésben meghalt. Gyakori betegség volt a malária és a tífusz. A foglyok a
nélkülözés, az örökös rettegés és lelki gyötrelmek miatt nemcsak fizikailag
hanem szellemileg is leépültek. Ezt az állapotot a következõképpen írta le egy
túlélõ: „Egyre több zavarosan beszélõ ember lett közöttünk. Volt, akinek csak egyetlen
téma járt az eszében, a fõzés. Elméletben mindig fõzött, nem is volt témája azon kívül,
hogy miket fog otthon enni. A másik állandóan azt képzelte, hogy utazik, különféle
rögeszmék alakultak ki, eltompultak, érzelmileg sivárodtak, látomásaik voltak, vagy
teljes közönnyel figyelték a dolgokat, és ismételgették az ezerszer elmondottakat.”
(Szebeni Ilona: i.m. 71.o.)

Sokan váltak az õrök kegyetlenkedésének áldozatává. Még többen haltak
meg munkahelyi „balesetek” – bányaomlás, robbanás –, valamint kihûlés, fagyás
következtében. A halottakat általában – gyakran regisztrálás nélkül – jeltelen
tömegsírba temették. Az elhunytak hozzátartozóit hivatalosan senki sem érte-
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sítette. A volt Gulag-rab, Menczer Gusztáv, a Kárpótlás Társadalmi Kollégiuma
elnökének tárgyalásai nyomán hivatalosan csak 1991-ben érkezett Moszkvából
mintegy 50 ezer lágerben elhunyt magyar kényszermunkás és elítélt adata. (A
elhunytak nevei 1993 január és szeptember között megjelentek a napi sajtóban.)

„A halálozás annyi volt, hogy száz ember ha kiment, abból hazajött hatvan, akkor
az rekord volt. Õsszel, mikor megjöttek ezek a lucskos, pancsos idõk, akkor elkezdõdött
a hasmenés és ha nem tudott kivergõzni a hasmenésbõl, akkor el is ment… Az elsõ
szeptem-berben, 1945 õszén dísztemetést rendeztünk. … A második halottat két hét
múlva még ugyan koporsóban vitték ki, de a koporsót vissza kellett hozni „Kell a
következõnek” – jelmondattal. Sor ugyan nem került rá, mert kellett ajtónak, és így a
következõt már csak egy szál pallón húzták a sírig  de még ingben gatyában. A többit
már csak mez-telenül.” (A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. szerk. Herczeg
Mihály, Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1990, 118. o.)

A túlélõk visszaszállítása
A közvélekedéssel ellentétben az Ideiglenes Kormány is, és a Nagy Ferenc

által vezetett kormány is lehetõségeihez képest sokat tett a hadifoglyok, illetve
internáltak kiszabadítása és hazaszállítása érdekében. A magyar békedelegációk
katonai csoportjának vezetõje, Szemes István ezredes 1950-ben az emigrációban
azt nyilatkozta egy emigráns újságnak, hogy a Honvédelmi Minisztérium 1945
folyamán 256 esetben interveniált a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottságnál a polgári
lakosság elhurcolása miatt. A kérvények és beadványok hatástalanok maradtak.
A  fogoly-gyûjtés a szovjet megszállás „természetes” velejárója volt Magyaror-
szágon éppúgy, mint máshol.

Nagy Ferenc 1946 áprilisában moszkvai tárgyalásai folyamán Sztálin elõtt
felvetette a hadifoglyok hazaszállításának a kérdését. Sztálin megígérte a hadi-
foglyok elbocsátását, és 1946 júliusában meg is kezdõdött a szervezett haza-
szállítás. A vonatszerelvények azonban csak novemberig futottak be rend-
szeresen a debreceni átvevõ-táborba. Sztálin csak hosszú szünet után, 1947
májusától folytatta a foglyok hazaengedését, nyilvánvalóan azért, hogy ezzel is
javítsa az önmagát „hadifogoly-szabadító”-nak kikiáltó kommunista párt válasz-
tási esélyeit.

Bár a végsõ döntés mindig Moszkván múlott, azért a magyar kormány elvben
rendelkezett némi mozgástérrel a fogolykérdésben. A békeszerzõdés-tervezet
19. pontja kimondta, hogy a fogvatartó hatalmak a békeszerzõdés aláírása után,
mihelyt lehetséges, hazaengedik a hadifoglyokat. Párizsban a magyar küldöttség
el szerette volna érni, hogy a fogvatartó hatalmak, gyakorlatilag csak a Szovjetu-
nió, ne „mihelyt lehetséges”, hanem a békeszerzõdés aláírása után fél éven
belül legyenek kötelesek a hadifoglyokat elengedni. A Szovjetunió azonban ezt
a módosítást nem fogadta el, úgyhogy a békeszerzõdés végleges szövegében is
a „mihelyt lehetséges” szavakat találhatjuk. Nem sikerült elhárítani a hazaszállítás
költségeinek fedezését sem, melyet a békeszerzõdés ugyancsak Magyaror-
szágnak írt elõ. De még mindig maradt a magyar kormánynak némi mozgástere,
ugyanis a békeszerzõdésben az is benne volt, hogy a fogvatartó hatalmaknak a
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hadifogoly-kérdés rendezésérõl egyezményt kell kötniük a magyar kormánnyal.
A magyar kormány elkészített egy egyezménytervezetet, sõt ki is jelölték azt
az öt fõs bizottságot, amely Moszkvába utazott volna a részletek megbeszélé-
sére. A küldöttség azonban sosem utazott el, egyezmény pedig sosem szüle-
tett.

1948 végén, a szovjet-magyar kölcsönös együttmûködési és barátsági
szerzõdés aláírása után a hadifogoly-kérdés lekerült a napirendrõl. Hirtelen
megszûnt a Sziklai Sándor által szerkesztett Hadifogoly és Hadirokkant Híradó
címû hetilap is, amely egyébként a Kommunista Pártnak volt az orgánuma.

1948 után már csak a magyar emigráció vállalhatta fel nyíltan az elhurcoltak
ügyének képviseletét. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 1949-ben
Münchenben létrehozta  hadifogoly-szolgálatát. Ez a néhány önkéntes
munkatársból álló szervezet a visszatért német foglyok jelentései alapján pró-
bálta meg összegyûjteni azoknak a magyaroknak a nevét, akik még a
Szovjetunióban voltak, és a táborokra vonatkozóan is gyûjtött adatokat. Az így
létrehozott, több ezer kartonból álló adatbázis alapján készítette el Palásthy
Rezsõ az 1950-ben megjelent Fehér könyv a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok és
polgári deportáltak helyzetérõl címû kiadványt. Ez a munka valódi missziót töltött
be. A magyaron kívül angol, spanyol, francia és olasz nyelven jelentették meg,
és elküldték számos kormányfõnek. Részben e kampány hatására 1951-ben az
ENSZ létrehozott egy ad hoc bizottságot a világ különbözõ részén dolgoztatott
kényszermunkások és hadifoglyok helyzetének feltárására. A bizottság évekig
dolgozott, és hatalmas mennyiségû adatot gyûjtött többek között a német,
balti, román, finn és lengyel foglyokról, valamint a kelet-európai országokban
végrehajtott belsõ deportálásokról. Az ad hoc bizottság 1953-ban Genfben
kiadott, ma már feledésbe merült jelentése részletesen foglalkozik a magyar
kérdéssel, és több alkalommal hivatkozik a Fehér könyvre. A nemzetközi közösség
nyomása nem volt hatástalan. Sztálin halála után, 1953 és 1956 között több
ezer foglyot szállítottak haza a Szovjetunióból. Egy 1953-ban visszatérõ fogoly,
falujába való megérkezését így mesélte el: „Hát nem mondok sokat, de ott 500-nál
többen voltak kint, amikor én megjöttem. Ott mindenki sírt. Közben azt is hallottam,
hogy kérdi a mozdonyvezetõ, hogy mi van itt, hogy itt mindenki sír és ennyi a nép. Azt
mondják, jön haza egy hadifogoly és azért sírnak. Azt mondják, hogy erre a
mozdonyvezetõ is elkezdett sírni. Aztán leszálltunk a vonatról, ott volt apám kocsival.”
(Szente Zoltán: Magyarok a GULAG szigeteken. JATE Kiadó, Szeged, 1989, 166.o.)

Az 1948 után visszatért hadifogoly-kényszermunkások és civil elhurcoltak
többsége azonban nem nyerte vissza azonnal a  szabadságát, hanem a kazinc-
barcikai, kecskeméti, tiszalöki és más internáló táborokba kerültek. A vissza-
szállított politikai elitéltek egy része is magyarországi börtönökben folytatta
rab életét.

Számok II.
Mit tudunk a túlélõkrõl és mit tudunk a veszteségrõl? Bizony nagyon keveset.
A bizonytalanságot az okozza, hogy az 1946 júniusa elõtt visszatértekrõl

nem készült átfogó kimutatás. Az akkor még elsõsorban Szegedre érkezõ sza-
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badulókat a Honvédelmi Minisztériumnak kellett volna regisztrálnia és ellátnia,
azonban a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság nem járult hozzá, hogy a fogoly-
kérdéssel egy kisgazda irányítású minisztérium foglalkozzék. A hadifoglyok és
internáltak ügye végül 1946 júniusában a kommunista vezetésû Népjóléti Minisz-
tériumhoz került. Az addig visszatértek számát a legtöbb forrás 100-150 ezer
közé teszi. 1946 júniusa és 1948 decembere között a Debreceni Hadifogoly
Átvevõ Bizottság 202 ezer visszatérõ foglyot regisztrált. 1949-1951 között
mintegy 20-25 ezren tértek vissza. Az 1951 után hazaszállítottak pontos száma
viszont nem ismert. 1953 és 1955 novembere között mintegy  háromezer magyar
rabot szállítottak vissza. Magyar források alapján a visszatérõk összlétszáma
mintegy 330-380 ezer fõre tehetõ. A Csehszlovákiából (Felvidékrõl) és
Jugoszláviából (Délvidékrõl) származó foglyokat Magyarországra szállították
vissza, számukat a magyar adatok tartalmazzák. Ugyanakkor ismeretlen az
Erdélybe visszaszállítottak száma. Szovjet adatok szerint csak 1949 januárjáig
419.000 fõt szállítottak haza Magyarországra. A magyar és a szovjet adat közti
különbségre nincs reális magyarázat.

Mivel a kiszállított foglyok és politikai elítéltek számát sem tudjuk pontosan,
az elpusztultakról annyi mondható, hogy számuk  250-350 ezer között lehet.
Meg kell azonban említeni, hogy a szovjet táborokban regisztrált halálesetek
száma csak mintegy 61 ezer fõ.

Az adatok bizonytalanságát a német és a japán példa is jól szemlélteti. A
szovjet források szerint 3,1 millió, a német adatok szerint viszont 3,4 millió
német került fogságba. A szovjet hatóságok által elengedett foglyok száma
hivatalos közlés szerint 2 millió fõ volt. Azonban az NSZK és az NDK területén
összesen csak 1,1 millió visszatérõ foglyot regisztráltak. A szovjet adatok szerint
a hiány 1,1 millió, a német adat szerint viszont 2,3 millió fõ. A milliós nagyság-
rendû hiány ellenére a szovjet táborokban 383.887 halálesetet regisztráltak.

Szovjet források szerint 640 ezer japán hadifogoly volt a Szovjetunió területén.
Japán források szerint azonban mintegy 700 ezer japán katona  került szovjet
fogságba. A visszatértek számát figyelembe véve a japán adatok 300 ezres hi-
ányról írnak, míg szovjet részrõl „csak” 62 ezer japán fogoly halálát regisztrálták.

Ami a magyar adatokat illeti, a 270-370 ezres hiány tükrözi hitelesen a szovjet
táborvilágban, illetve az oda vezetõ úton elpusztult magyarok számát, figyelembe
véve azt a tényt, hogy az átmenõ-táborokban és a kiszállítás közben elhunytakat
a szovjet õrök nem regisztrálták. De áldozatok a túlélõk is. A foglyok nagy
része betegen tért vissza, és sokan végleg munkaképtelenné váltak. A fogság
évtizedek múlva is gyötrõ emlék: „Álmaimban sokszor még mindig a Szovjetunióban
vagyok, felriadok, azt álmodom, hogy ûznek, menekülök, közeledik a puskatus, jön
felém az orosz õr, kisiklik a csille, és nem tudok menekülni elõle. Háromszáz év is kevés
lenne a felejtéshez.”  (Szebeni Ilona i.m. 173. o.)
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Gyurkovics Miklós

Korlátozott demokrácia – kommunista
diktatúra - forradalom

(Magyarország 1944-1956)

Bevezetõ

Személyes hangon

Gyakorló történelemtanár vagyok. Amikor tanítványaimmal hazánk történel-
mében a XX. század közepéhez érünk, mindig fel szoktam hívni a figyelmet egy
érdekes jelenségre. Miért van az, hogy nyugati szomszédunk, Ausztria annyira
más ország, mint a miénk? A határon átlépve miért látunk mindenütt rendet,
tisztaságot, szép házakat, nyugodt embereket? Ott miért keresnek sokkal többet,
és dolgoznak kevesebbet, miért élnek jóval hosszabb ideig, mint mi, magyarok,
miért jobb ott a közbiztonság, miért kevesebb ott a nincstelen, hajléktalan? És
fõleg, miért több ott a jó kedélyû, kiegyensúlyozottnak látszó járókelõ az
utcákon? Általában ilyen válaszok érkeznek: Az már Európa! Nyugat! Régebben
is sokkal magasabb volt ott az életszínvonal! Ott nem voltak szovjet csapatok,
mint nálunk!

Ekkor lehetõségem van tisztázni néhány alapvetõ dolgot. Elõször is azt, hogy
Magyarország is Európához, mégpedig ezer éve a nyugati kereszténység kultúr-
köréhez tartozó állam. Ezután elmondom, hogy a második világháború elõtt
Ausztria még nem volt gazdaságilag sokkal fejlettebb, mint hazánk.

A harmadik felvetés viszont, a szovjet csapatokra vonatkozó, teljesen helytálló,
azzal a kiegészítéssel, hogy 1955-ig Ausztriában is állomásoztak megszálló
szovjet erõk. És itt jutunk el egy alapvetõ felismeréshez: az utolsó fél évszázad
meghatározó volt a különbségek kialakulásában. Ausztria a nyugati, polgári
demokratikus államok közösségébe tartozott, mi viszont a szovjet táborba, a
kommunista blokkba kerültünk.

Az a „vasfüggöny”, amely 1989-ig Ausztriát és Magyarországot elválasztotta,
valóban két világot vágott el egymástól. Ezt még most is érezzük, a rend-
szerváltozás után tíz évvel, amikor a polgári demokrácia, a jogállam alapjait
leraktuk, a szabad piacgazdaságra átálltunk.

A társadalom óriási áldozataira volt szükség, hogy az átalakulás törvénysze-
rûen visszaesést hozó hatásait elviselje. Ahhoz is tíz év kellett, hogy a rendszer-
változás elõtti termelési értéket elérjük. Egy évtizednyi idõbe telt, hogy esélyünk
legyen gazdaságilag felzárkózni Európához úgy, hogy az a társadalom többsége
számára is érzékelhetõ, az életminõség javulásában is mérhetõ legyen.
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A magyar társadalom széles rétegei számára még nem érthetõ, vagy érzelmileg
nem fogadható el az a tény, hogy hosszú évekre, talán évtizedekre van szükség
az európai (nyugati) életszínvonal eléréséhez. Súlyos ára van a „szocializmus
útján” tett történelmi kitérõnek. Túlságosan is hosszúra, több, mint négy
évtizedre nyúlt a kommunista diktatúra. Az ötvenes évek tömegterrorja és az
1956-os forradalom vérbefojtása után a Kádár-korszakban, az 1960-s évek
közepétõl kb. a hetvenes évek végéig egy olyan periódus következett, amely
viszonylagos anyagi gyarapodást hozott a társadalom többsége számára. Ez
volt a „puha” diktatúra korszaka, a „frizsider szocializmus” világa, ekkor lettünk
a „legvidámabb barakk”. Nagy árat kellett mégis fizetnünk az 56-os forrada-
lommal kikényszerített lehetõségekért. Ekkor gyengültek meg a társadalmat
összetartó erõk, a szolidaritás, a nemzeti érzés, a családi kohézió. Ekkor erõ-
södtek föl az önpusztító tendenciák (alkoholizmus, öngyilkosság, önkizsák-
mányoló munka, abortusz). Ekkor lett általános a „kaparj kurta, neked is jut” és
a „ne szólj szám, nem fáj fejem” – mentalitás.

Az 1970-es évek végétõl megkezdõdött a puha diktatúra lassú agóniája. Az
infláció, a termelékenység stagnálása, a tervgazdálkodás csõdje, a világpiac kihí-
vásai, a teljes foglalkoztatás fenntartásának kényszere stb. oda vezettek, hogy
megindult a közeledés a gyûlölt ellenséghez, az „imperialistákhoz”. Kiderült
hogy kimerültek a gazdaságfejlesztés extenzív lehetõségei, hogy nem verseny-
képes a világban a szocialista gazdasági rendszer, hogy a szocializmus megrefor-
málhatatlan. Jöttek a kisebb, majd egyre nagyobb hitelfelvételek, megkezdõdött
az ország teljes eladósítása, a magyar társadalom jövõjének felélése. A rendszer
bukásához már csak a Szovjetunió megroggyanása kellett. A szuperhatalmak
versenyében alulmaradt a szovjet birodalom, és ezt az új vezetõ, Gorbacsov az
1980-as évek végén beismerte. Ez volt az a döntõ körülmény, amely a szovjet
szatellit-államok, így Magyarország számára is lehetõvé tette az elszakadást és
a kommunista diktatúra békés lebontását.

A kommunizmusról – általában

A kommunizmusról mint ideológiáról és mint annak gyakorlati megva-
lósulásáról beszélhetünk. Oroszországban 1917 novembere után a bolsevikok
kialakítottak egyfajta politikai gyakorlatot, amelynek eredményeként kiépült a
totális diktatúra a Szovjetunióban. Ezt 1945 után Sztálin exportálta a Vörös
Hadsereg által megszállt országokba, köztük Magyarországra.

A XX. század második felére a négy földrészre kiterjedõ kommunizmus sok
társadalomtudós szerint a század legfontosabb jelensége volt. Bár ma is vannak
még kommunista diktatúrák (pl. Kína, Észak-Korea, Kuba), a kommunizmus mint
világrendszer 1991-ben, a Szovjetunió széthullásával összeomlott. A történelem-
tudósok intenzíven csak azóta foglalkozhatnak a szovjet rendszerrel, hiszen
korábban forrásokhoz jutni szinte lehetetlen volt. A kommunista diktatúrák
áldozatainak számáról viták folynak a történészek körében. Több tízmillió,
százmillió, százharmincmillió – ilyen számok merülnek fel a kutatások során.
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A kommunizmus ideológiájának néhány legfontosabb állítása, illetve néhány
jellemzõje:

– A történelemnek az osztályharcra való leegyszerûsítése
– A proletariátus (munkásosztály) különleges szerepének feltételezése
– Egy élcsapat, a Párt, mint a „kollektív bölcsesség” letéteményese
– A magántulajdon felszámolása, a közösségi (állami) tulajdon felsõbb-

rendûsége
– A forradalmi erõszak különleges fontossága
– A hatalom akarása, az állam mindenhatóságáról való meggyõzõdés
– Vulgármaterializmuson alapuló, tudományoskodó történelemszemlélet, az

állandó társadalmi haladás feltételezése
– Hit egy „új ember”, a kommunista embertípus létrehozhatóságában, egyfajta

ateista messianizmus
– A hagyományok, a tradicionális erkölcsi értékek tagadása, a „múlt eltör-

lésének” vágya

Magyarország a háború végén (1944-1945)

Ideiglenes állapotok (1944-45)

1944 végére Magyarország a teljes katonai összeomlás küszöbén állt. A Tria-
non revíziójának kényszerében politizáló elit 1941-ben háborúba sodorta hazán-
kat, és 1944 októberében Horthy kormányzó az utolsó kiugrási lehetõséget is
elszalasztotta. A németek által hatalomra segített Szálasi Ferenc nyilas rémural-
ma megpecsételte Magyarország sorsát. Országunk hadszíntérré vált, a benyo-
muló szovjet csapatok súlyos harcokat vívtak a német (és magyar) egységekkel.
Amikor 1945 áprilisában a háború véget ért, iszonyatos pusztulás maradt utána.
A veszteség mértékét még fél évszázaddal késõbb sem lehet pontosan megálla-
pítani. Az 1945 januári fegyverszünet értelmében elveszítettük a revízió során
visszaszerzett területeket. A teljes országterület embervesztesége kb 900 ezer
volt, 800-900 ezren kerültek hadifogságba, közöttük sok civil. A nemzeti vagyon
40%-a elpusztult. Az összes Duna- és Tisza-hidat felrobbantották, az ipari üzemek
90%-át érte valamilyen károsodás, az állatállomány kb. kétharmada pusztult el,
csak Budapesten 30 ezer lakás semmisült meg.

Magyarországot súlyos háborús jóvátételre is kötelezték, 300 millió dollárt
kellett fizetnie a Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának.

Fontos, már a korabeli közvéleményt is megosztó kérdés a felszabadítás –
megszállás szóhasználat. Másképp élték meg a szovjet csapatok bevonulását a
magyar társadalom különbözõ csoportjai. Másképpen a nyilas pribékek elõl
bujkáló üldözött, és megint másképp az az anya, akinek fiát „egy kis munkára”
(„malenkij robot”) vitték a Szovjetunióba, és esetleg csak évek múlva jött vissza
- ha egyáltalán visszajött - valamelyik fogolytáborból.
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A Vörös Hadsereg jogi értelemben 1947-ig mindenképpen megszálló erõ
volt, és általában úgy is viselkedett. 1944-45-ben nagyon gyakori jelenség volt a
„zabrálás” (fosztogatás), részeg katonák randalírozása, nõk tömeges megbecs-
telenítése. A korabeli tragikus események közül kiemelésre méltó Apor Vilmos
gyõri püspök önfeláldozása. 1945. március 30-án a gyõri püspökvár pincéjébe
menekült lányokat és asszonyokat védelmezve a szovjet katonák fegyverétõl
sebesült meg és halt késõbb vértanúhalált.

1944 õszétõl a Vörös Hadsereg által elfoglalt területeken a helyi közigazgatás
teljesen szétesett. A tisztviselõk nagy többsége a nyilasok parancsára vagy az
oroszoktól való félelmében elmenekült a közeledõ front elõl. A megszálló hata-
lomnak is érdeke volt, hogy mielõbb létrejöjjenek azok a szervezetek, amelyek
a rendfenntartásban részt vállalnak, és tartják a kapcsolatot a katonai parancsnok-
ságokkal. A megszervezõdött Nemzeti Bizottságokban megjelentek a különbözõ
politikai pártok képviselõi. Az elsõ pillanattól kezdve a kommunisták voltak a
legaktívabbak, de lassan kezdtek talpra állni a korábbi idõk ellenzéki pártjai is.
(Az adott körülmények között elképzelhetetlen volt, hogy az országot a háborús
pusztulásba vivõ politikai erõk, a Horthy-korszak különbözõ kormánypártjai
újjászervezõdjenek.) 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar
Nemzeti Függetlenségi Front (MNFF), melynek tagjai voltak a Magyar Kommunista
Párt (MKP), a Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Nemzeti Parasztpárt (NPP), a
Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt (FKgP), a Polgári Demokrata
Párt (PDP), valamint a szakszervezetek képviselõi.

Az MNFF programja tulajdonképpen a kommunista párt programja volt némi
módosítással. Fõbb pontjai: szakítás a náci Németországgal, harc a fasizmus
ellen, a szélsõjobboldali szervezetek feloszlatása, a háborús bûnösök felelõsségre
vonása, földreform, demokratikus szabadságjogok, stb.

Ezután ült össze Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyûlés 1944. december
21-én, majd másnap szentesítette az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulását.
A miniszterelnök Dálnoki Miklós Béla vezérezredes lett. Bár az Ideiglenes
Nemzetgyûlés legitimitása megkérdõjelezhetõ (a képviselõket népgyûléseken
közfelkiáltással választották), és az Ideiglenes Kormány névsorát Moszkvában
állították össze, ezek mégis fontos lépések voltak egy új Magyarország létreho-
zása felé.

Az ideiglenes törvényhozói és végrehajtó hatalom felállítása a formális magyar
állami szuverenitást volt hivatott megteremteni. Ennek alapján írta alá az
Ideiglenes Kormány 1945. január 20-án Moszkvában a fegyverszünetet a Szövet-
séges Hatalmakkal.

A valódi hatalmat azonban a Vörös Hadsereg parancsnoksága, illetve a Szövet-
séges Ellenõrzõ Bizottság (SZEB) jelentette. A Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság
feladata a fegyverszünet végrehajtásának ellenõrzése volt, és csak a párizsi
békeszerzõdés életbelépésével szûnt meg (1947. szeptember 15.). Angol és
amerikai tábornokok is tagjai voltak ugyan a bizottságnak, de a döntõ szó
általában a szovjeteké volt (Vorosilov marsallé, Szviridov altábornagyé).

Az Ideiglenes Kormány mûködésének debreceni idõszakában három fontos
politikai döntés született: az ún. igazoló bizottságok felállítása, a népbíróságok
létrehozása és a földreform megvalósítása.
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Az igazoló bizottságok elõtt a közalkalmazottaknak kellett megjelenniük, ahol
múltjukról, demokratikus elkötelezettségükrõl adtak számot a koalíciós pártok
delegáltjai elõtt.

A háborús bûnösök felelõsségre vonását végzõ népbíróságok tagjait pártok
delegálták, s közülük csak egy volt hivatásos bíró. A bíróságok elsõsorban a
Horthy-rendszert, a letûnt világot akarták jelképesen elítélni. Noha számtalan
elítélt rászolgált a büntetésre, az eljárás gyakran a bosszú jellegét öltötte (például
nyilvános akasztásokat tartottak), és így erkölcsileg felemás megítélést váltott
ki a társadalomban. 1950-ig kb. 60 ezer ügy került a népbíróságok elé,
amelyekbõl 26.997-ben született elmarasztaló ítélet. 477 halálra ítélt közül 189
embert végeztek ki, közöttük négy egykori miniszterelnököt (Bárdossy, Imrédy,
Sztójay, Szálasi). Bethlen István, a Horthy-korszak meghatározó politikusa szovjet
fogságban hal meg 1947-ben.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány talán legnagyobb hatású döntése a földosztás
elrendelése volt, hiszen az agrárkérdés, a parasztság megoldatlan helyzete
jelentette a Horthy-rendszer egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját. Az 1945.
március 17-én elfogadott rendelet értelmében létrehoztak egy földalapot,
amelybe a háborús bûnösök, nyilasok, stb. elkobzott földjei, az 1.000 hold feletti
kisajátított nagybirtokok, a megváltással igénybe vett, 100 holdon felüli „úri”
és a 200 holdon felüli „paraszti” birtokok tartoztak. Ebbõl a földalapból osztottak
ki 642.342 igénylõ között 5,6 millió holdat, az ország területének 35%-át. Az új
gazdák átlagosan 5 holdat kaptak. A földreformmal gyakorlatilag megszûnt a
nagy- és középbirtok, és kisbirtokrendszer jött létre a magyar mezõgazdaságban.

A földreformmal a politikai pártok alapvetõen egyetértettek, de annak idõzíté-
sével és módjával már nem teljesen. A kommunista párt azért igyekezett gyorsan
végrehajtani a földosztást, mert politikai tõkét akart kovácsolni belõle. Az 1945-
ös választások elõtt úgy állította be a dolgot, mintha a földet a kommunista
párttól (és a Szovjetuniótól) kapták volna a parasztok, és ezt propagandával
sulykolta is a társadalom tudatába. Jogosan hirdette tehát egy korabeli plakáton
a kisgazdapárt: „A földet a népnek nem párt adta, hanem maga a nemzet…”

Mire számíthat az ország? (1945)

Miután 1945 áprilisában befejezõdtek a Dunántúlon is a harcok, az Ideiglenes
Nemzeti Kormány Budapestre tette át székhelyét. A fõváros népe és az egész
ország reménykedéssel várta, hogy mit hoz a béke. Rengeteget szenvedett a
magyar nép, hiszen Szálasi nyilas rémuralma – a náci fanatizmust kiszolgálva –
hadszíntérré változtatta fél évre hazánkat. A teljes háborús összeomlás után,
„utolsó csatlósnak” minõsítve, a szomszédos államok revansának kitéve várta
az ország, hogyan döntenek felõle a gyõztesek. A szövetséges hatalmak konfe-
renciái (Jalta, Potsdam) és a fegyverszünet feltételei két fontos változást vetítettek
elõre. Egyrészt sejteni lehetett, hogy a visszaszerzett területeket ismét elveszít-
jük, holott Magyarország a területi revízió elérése érdekében sodródott a háború-
ba. Másrészt a háborús összeomlás maga alá temette a régi rendszert, és ez
esélyt adott egy új, demokratikus társadalmi berendezkedésre.
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A jaltai konferencia (1945. február 4-11.) Nyilatkozata kifejezetten felszólította
a „tengely volt európai csatlós államainak” népeit, hogy „szabad választások
útján” olyan kormányzatokat alakítsanak ki, amelyek megfelelnek az illetõ nép
akaratának. Az érintett népek számára írott malaszt maradt a jaltai ígéret, mert
Sztálin eleve nem gondolta komolyan, a nyugati hatalmak pedig nem tudták
(vagy nem akarták) rákényszeríteni a Szovjetuniót a megegyezés végrehajtására.
Bár Magyarország és Csehszlovákia esetében Sztálin betartotta a szabad
választásra vonatkozó jaltai egyezséget, de a magyar demokratikus fejlõdésbe
1947 februárjában már nyíltan beavatkozott. Hazánkra vonatkozóan tehát bekö-
vetkezett Sztálin jóslata, amit Milovan Gyilasz jugoszláv kommunista vezetõnek
mondott a háború végén: „Ez a háború elüt a múlt háborúktól: most az elfoglalt
területekre ki-ki rákényszeríti a maga társadalmi rendszerét. Mindenki a maga rend-
szerének szerez érvényt, amennyiben hadserege képes erre. Másképp nem volna
lehetséges.”

Ilyen nemzetközi feltételek mellett 1945 nyarától a magyar közvéleményt és
a politikai pártok vezetõit is egyre inkább foglalkoztatta a választások kérdése.

Koalíciós idõk (1945-1948)

Az Ideiglenes Kormány

A Magyar Kommunista Párt (MKP) meghatározó vezetõi Moszkvából a Vörös
Hadsereggel érkeztek az országba 1944 õszén (Gerõ Ernõ, Farkas Mihály, Révai
József, Vas Zoltán, Nagy Imre stb.). Ezek az emberek elsõsorban internacionalista
kommunistának vallották magukat. Itthon, a háborús körülmények között,
illegalitásban mûködõ kommunisták számát a különbözõ források 500 és 2.500
közé teszik. (Kádár János, Rajk László, Kállai Gyula, Apró Antal, stb.). Mind az
ún. moszkoviták, mind a hazaiak vitathatatlan vezetõnek fogadták el az 1945
januárjában hazatérõ Rákosi Mátyást. Az MKP minden fontos kérdésben feltétel
nélkül teljesítette Moszkva akaratát, és céltudatosan készült a háború utáni
politikai szerepre.

Gerõ vezetésével már 1944 õszétõl igyekeztek a szovjetek által megszállt
országban minden fontos pozíciót megszerezni. A szovjet tábornokok valójában
csak bennük bíztak, ezért a többi párt szervezõdése, megalakulása sokkal
lassabban folyt. A helyi közigazgatásban, az Ideiglenes Nemzetgyûlésben, az
Ideiglenes kormányban, a szervezõdõ rendõrségben meghatározó volt a jelenlé-
tük. Különösen lényeges volt az új helyzetben az ország politikai közvélemé-
nyének alakításában a sajtó, a propaganda szerepe. Papírhoz jutni, közlekedési
eszközt használni, élelmet osztani az elsõ idõkben csak a kommunista párt
tudott, és ebben meghatározó volt a szovjetek által dominált SZEB.

A kommunista vezetõk már 1945-ben szívesen megragadták volna a hatalmat,
de két dolog akadályozta õket: az 1919-es Tanácsköztársaság tapasztalatai, illetve
Sztálin stratégiája. A vörös terror igen rossz emlékeket idézett a magyar társa-
dalomban, ezért bizonyosan elutasított volna egy új, nyílt proletárdiktatúrát.
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Sztálin akarata ennél is többet nyomott a latba. A szovjet diktátor ugyanis
Magyarország bolsevizálódását egy hosszabb, 10-15 éves folyamatnak képzelte
el, az átmenetet pedig valamiféle népfrontos, koalíciós kormányzás jelentette
volna. Ez volt az a döntõ körülmény, amely a magyar kommunista vezetõket
visszatartotta a közvetlen hatalomátvételtõl.

Az MKP tehát nem beszélt valódi céljairól, 1945-ös választási programjában
nemhogy a kommunizmus, a proletárdiktatúra, de még a szocializmus kifejezés
sem jelent meg. A párt demokratikus és nemzeti célkitûzésekkel igyekezett a
bázisát adó munkásság és szegényparasztság mellett megszólítani az egész
társadalmat. A párt programjában szerepelt az újjáépítés, az infláció megállítása,
korlátozott mértékû államosítás, a földreform gyors befejezése stb.

Már ebben az idõben kirajzolódott, hogy a fõ politikai törésvonal az MKP és
a Független Kisgazdapárt (FKgP) között húzódik. A kisgazdapárt ellenzéki múltja,
a háború alatti antifasiszta politikája, vezetõjének, Bajcsy-Zsilinszky Endrének
mártírhalála mind meghatározó szerepre predesztinálták az új helyzetben. Ez a
párt egyrészt a vidék, a birtokos parasztság pártja volt, másrészt nagy gyûjtõ-
pártként is mûködött, a polgári-paraszti-keresztény rétegek érdekeit képviselte.
A párt elítélte a régi, úri világot, a tekintélyelvû, rendies társadalmat, de nem
akarta „felforgatni” Magyarországot, távol állt tõle a forradalmi radikalizmus. A
párt centrumát alkották azok a vezetõk (Nagy Ferenc, Kovács Béla, Varga Béla),
akik a polgári demokrácia intézményrendszerét a parasztság szolgálatába kíván-
ták állítani. Egy másik irányzat inkább a hagyományos polgári, keresztényde-
mokrata értékrendet képviselte (Sulyok Dezsõ, Pfeiffer Zoltán). Volt egy harmadik
irányzat is, akik a kommunistákkal való szorosabb együttmûködésre is hajlan-
dónak mutatkoztak (Ortutay Gyula, Dobi István), de nem volt nagy befolyásuk a
pártra. Az 1945-ös választási küzdelemben a kisgazdapárt a polgári demokráciát,
a magántulajdon védelmét, a paraszti földtulajdon védelmét, a vállalkozás sza-
badságát, a vallásszabadságot, a paraszti érdekképviselet szükségességét hir-
dette.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) volt a legtekintélyesebb parlamenti múlttal
rendelkezõ párt. Bázisát a képzettebb ipari munkásság és a városi lakosság egy
része adta, és nagy befolyással volt a szakszervezetekre is. Már korán megmutat-
kozott, hogy alapvetõen két irányzat van a vezetésben. Az egyik ragaszkodott
az önálló politikához, a nyugati szociáldemokráciát akarta megvalósítani itthon
is (Peyer Károly, Szeder Ferenc, Szélig Imre stb.). Egy másik csoport a kommunis-
tákkal való szoros együttmûködés híve volt (Szakasits Árpád, Marosán György,
Horváth Zoltán, Rónai Sándor stb.). A párt választási programjában szerepelt az
állam nagyobb szerepvállalása a gazdasági életben (államosítások), szociális és
otthonteremtõ terveket dolgoztak ki, és nyíltan beszéltek a szocializmusról is:
„Ma a demokráciáért, holnap a szocializmusért!” – így szólt híres jelszavuk.

A Nemzeti Parasztpárt (NPP) a szegényparasztság képviseletében lépett fel.
Vezetõi paraszti származású írók és értelmiségiek voltak (Kovács Imre, Veres
Péter, Erdei Ferenc, Darvas József stb.). A párt választási programjának közép-
pontjában a paraszti kisbirtok védelme és fejlesztése állt. Szó volt benne a
közigazgatás megtisztításáról, szabad földrõl, szabad országról, öntudatos
parasztságról.
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Nemzetgyûlési választások (1945)

Az 1945. november 4-én megtartott nemzetgyûlési választások jelentõségét
nehéz túlbecsülni. Ez volt az elsõ demokratikus választás, amelyet a Szovjetunió
által megszállt Kelet-Európában tartottak. Bár Vorosilov marsall, a SZEB elnöke meg-
próbálta rászorítani a kisgazdapártot, hogy fogadja el a közös listát, és már a válasz-
tások elõtt egyezzen meg a mandátumok elosztásáról a baloldali pártokkal, ez
végül is nem sikerült neki. A nyugati nagyhatalmak ezúttal határozott fellépése és
a kisgazdapárt komoly ellenállása meghiúsította ezt a durva beavatkozási kísérletet.

A nemzetközi megfigyelõk által is ellenõrzött választások súlyát növelte,
hogy a szavazásra jogosultak 92,4%-a járult az urnákhoz. A választások eredmé-
nye: FKgP: 57,3%, SZDP: 17,41%, MKP: 16,95%, NPP: 6,87%. Az eredmények
megdöbbentették a kommunistákat, hiszen a választók 83%-a elutasította õket.
Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar társadalom abszolút több-
sége a keresztény értékrenden alapuló polgári demokráciát, az európai jövõt
akarja, nem a megszálló hatalom és a kommunista párt által képviselt „népi
demokráciát” és szovjetizálást. (Az FKgP 57%-os eredményéhez hozzájárult az
is, hogy jobboldali pártok nem indulhattak a választáson.)

A Tildy-kormány (1945-46)

Már a kormányalakítás elõtt is bizonyos volt, hogy a kisgazdapártnak elsöprõ
gyõzelme ellenére fenn kell tartania a koalíciót. Megkövetelte ezt az ország
újjáépítésének óriási feladata, a szovjet jelenlét és a korabeli nyugat-európai
gyakorlat is.

Az MKP nem akarta tudomásul venni a választási eredményekben kifejezõdõ
népakaratot, és nem volt hajlandó lemondani az ideiglenes idõszakban megszer-
zett  közigazgatási, hatalmi, gazdasági pozícióiról. Helyzetértékelésükre jellem-
zõek Rákosi Mátyás szavai: „Beszéltem Tildy Zoltánnal, megmondtam neki hogy ez
nem a kisgazdapárt, hanem a reakció sikere…”.

A megalakuló kormány miniszterelnöke Tildy Zoltán lett. A kormányalakítás
körülményei és a tárcák elosztása már elõrevetítették, hogy milyen kemény
politikai küzdelem következik. Az MKP ugyanis ragaszkodott a legfontosabb
minisztériumokhoz, elsõsorban a belügyhöz. A rendõrség és a belügyi apparátus
által lehetett ugyanis legjobban ellenõrizni és befolyásolni a közhangulatot.
Amikor a kisgazdapárt ragaszkodott jelöltjéhez, a határozottságáról ismert
Kovács Bélához, a kommunisták azonnal a SZEB segítségét kérték. Vorosilov
marsall ekkor a fegyverszüneti szerzõdésre hivatkozva olyan mértékû élelmiszer-
szállítást követelt, amelyet a kiéhezett ország nem tudott volna teljesíteni. Az
ultimátumot megértette a kisgazda vezetés: a belügyi tárcát át kell adni az
MKP-nek. Ugyancsak fontos tárcának bizonyult a közlekedésügy, amit szintén a
kommunisták kaptak. (Gerõ Ernõ miniszterként sokat tett az újjáépítésért.) Az
FKgP-nek jutó tárcák már sokkal kevésbé voltak vonzóak. A szuverenitás hiánya
miatt a külügy vagy a hadügy jelentéktelen volt, a pénzügyi tárca pedig a
hiperinfláció miatt volt népszerûtlen.
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Gazdasági helyzet, újjáépítés

1945-46-ban szinte megoldhatatlannak tûnõ helyzetben volt az ország.
Romokban hevertek a hidak, a vasúthálózat alig mûködött, az ipari üzemek egy
részét a németek, más részét a szovjetek szerelték le és vitték ki az országból.

A terhek nagy része a parasztságra nehezedett, hiszen a városok talpra állásá-
nak feltétele az élelmiszerellátás biztosítása volt. A közellátás javítása érdekében
az elsõ idõkben a beszolgáltatási rendszer szinte minden mezõgazdasági
termékre kiterjedt.

1946. augusztus 1-jén a világtörténelem egyik legnagyobb inflációját szüntette
meg a kormány. (Elõzõ nap már 4 trillió pengõbe került egy villamosjegy.) Az új
pénz, a forint bevezetésével megkezdõdött a pénzügyi stabilizáció. A siker két
ténye-zõn alapult: az infláció miatt szinte ingyen dolgozó nép által felhalmozott
árutö-meg és az USÁ-ból Nagy Ferenc által visszakért magyar aranytartalék
egyensúlyán. Az új pénz megteremtése a koalíció közös teljesítménye volt. A
terveket kidolgozó kisgazda szakértõk közé tartozott Horváth János és Saláta
Kálmán.

Az újjáépítésben az egész társadalom megmutatta élni akarását, a jövõbe
vetett bizalmát. A kommunista párt is jelentõs mértékben kivette a részét az
ország talpra állításából, pénzügyi stabilizációjából, de propagandájában csak
magának tulajdonította a sikereket: „Éljen Gerõ, a hídverõ!” „Arccal a vasút felé!”
„Széncsata!” „Védjük meg a forintot! – így hangzottak jellegzetes plakátszövegeik,
jelszavaik ebbõl az idõszakból.

Az ország szörnyû gazdasági helyzetét tetézte, hogy a költségvetési kiadások
közel 40%-át tették ki nemzetközi kötelezettségeink: a Vörös Hadsereg ellátása,
a SZEB ellátása, a jóvátétel.

Köztársaság (1946)

Az 1946-os év elején az államforma kérdése vált a politika fõ témájává. Ma-
gyarország királyság, volt, Horthy Miklós kormányzóként gyakorolta az államfõi
jogkört, ráadásul a Szálasi-puccs óta még zavarosabbá vált alkotmányjogi szem-
pontból is a helyzet. A kommunisták azért hozták be a parlamentbe a köztársaság
kérdését, mert így is demonstrálni akarták a szakítást a múlttal, a királyi Magyar-
országgal. Ugyanakkor tisztában voltak azzal, hogy ebben a kérdésben megosz-
tottak a kisgazdák. Ráadásul számíthattak a katolikus egyház és az FKgP össze-
ütközésére is, ami megint csak kapóra jöhetett a baloldalnak. A tetszetõs magya-
rázat persze úgy szólt, hogy a köztársasági államforma jobb esélyeket nyújt a
béketárgyalásokon, ezt a demokratikus lépést elvárják a nagyhatalmak tõlünk.

A baloldal számítása nem vált be. Kezdetben valóban nagy viták voltak a
kisgazdapártban, de végül – a legitimista Varga Béla alelnök javaslatára – elfogad-
ták a köztársasági törvényt. De ennél tovább is mentek. A törvény preambu-
lumában felsorolták az összes szabadságjogokat, ezzel egy új, demokratikus
alkotmány embrionális formáját alkották meg. Az 1946:I.tc. az 1848 áprilisi
törvényekhez hasonlóan a magyar alkotmányosság sarkalatos törvénye lett.
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Ehhez tért vissza tudatosan 1956-os alkotmánytervezetében Bibó István és ehhez
a törvényhez kapcsolódik az 1989-es köztársasági államformánk is.

Köztársasági elnökké a baloldal és a kisgazdapárt balszárnya Tildy Zoltánt
akarta megválasztani, de a többség Nagy Ferenc elnöksége mellett foglalt állást.
Tildy ekkor azzal fenyegetõzött, hogy visszavonul a politikától, ha nem õ lesz
az elnök, sõt a koalíció felbomlását helyezte kilátásba. Végül a többség engedett
a zsarolásnak. Nagy Ferenc, hogy a pártszakadást elkerüljék, Tildy megválasztását
javasolta, és ez meg is történt. Az új kormányfõ Nagy Ferenc lett.

A köztársasági államforma elfogadása (1946. I. 31.) után a nemzetgyûlés hama-
rosan jóváhagyta a köztársaság védelmét szolgáló törvényt is (1946:VII.tc.). Ez
volt az a jogszabály, amelyet késõbb csak „hóhértörvénynek” aposztrofáltak. A
kommunisták által erõltetett törvény nemcsak a köztársaságot mint államformát
védte, hanem a „demokratikus állami rendszert” is, és az ellene fellépõket halál-
büntetéssel fenyegette. Hiába figyelmeztették többen is (pl. Sulyok Dezsõ,
Zsedényi Béla, Vásáry István) pártjuk vezetését, hogy a „demokratikus állami
rendszer” jogilag definiálhatatlan, ezért ezzel a kommunisták vissza fognak
élni, nem hallgattak rájuk.

Küzdelem egyenlõtlen feltételekkel (1946 – 1947)

Miután Nagy Ferenc lett a miniszterelnök (1946. február 4.), még inkább
kiélezõdött a harc a két politikai tábor között. E küzdelem sajátossága volt,
hogy egymással koalícióban lévõ, kormányzó pártok között zajlott. A Kommu-
nista Párt 1946 márciusára az eddiginél is szorosabb szövetséget kötött a baloldal
pártjaival, létrehozta a Baloldali Blokkot (MKP, SZDP, NPP, szakszervezetek.). A
másik oldalon a kisgazdapárt igyekezett határozottabban fellépni, és elkezdte
követelni a választási eredményeket figyelembe vevõ hatalommegosztást. A
szembenállás hátterében a szövetségesek, tehát a Szovjetunió és a Nyugat (USA)
között bekövetkezett elhidegülés állt. Ezzel összefüggésben a békeszerzõdés
kérdése is fontos volt. Ebben az idõben ugyanis még minden politikai erõ úgy
látta, hogy kb. egy éven belül a megszálló szovjet csapatok kivonulnak, és az
ország visszanyeri szuverenitását. A kommunisták erre az idõre döntõ hatalmi
túlsúlyra akartak szert tenni, a demokratikus erõk pedig ezt akarták megaka-
dályozni.

A küzdelem alapvetõen egyenlõtlen volt, mert az egyik fél a lehetõ legsúlyo-
sabb támogatást kapta (SZEB, szovjetek), a másik pedig legfeljebb csak biztató
szavakat a nyugati hatalmaktól. Ebben a helyzetben tehát a kisgazdapártnak
egyetlen fegyvere volt: az 57%-os választási eredmény, az abszolút parlamenti
többség. A demokratikus játékszabályokra hivatkozva jogosan igényelte a
megfelelõ jelenlétet az ország életében, tehát a végrehajtó hatalomban, a helyi
közigazgatásban, a sajtóban. Ezenkívül helyhatósági választásokat is követelt,
hogy azok megnyerésével visszaszorítsa a baloldalt.

Az MKP mindenáron ragaszkodott a választások elõtt, 1944-45-ben meg-
szerzett pozícióihoz, s nem volt hajlandó sem arányosítani, sem a helyhatósági
választásokon kockáztatni az elõnyét. Rákosiékat nagyon nyomasztotta a FKgP
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245 képviselõt számláló hatalmas parlamenti frakciója. Ezért taktikájuk alapve-
tõen két elembõl állt. Egyrészt igyekeztek a fontos döntéseket a parlament
nyilvánosságától elvonni, másrészt a kisgazda képviselõcsoportot megosztani,
gyengíteni. A parlament plénuma helyett a döntések gyakran az ún. pártközi
értekezleteken születtek. Ezeken az értekezleteken nem érvényesültek a par-
lamenti arányok, így a Baloldali Blokk három pártja gyakran rákényszerítette
akaratát a kisgazda vezetõkre.

A kommunisták egyik párt politikájának alakulását sem bízták a véletlenre,
hanem már 1944-tõl kezdve folyamatosan beépültek az összes pártba. A
kriptokommunisták (titkos kommunisták) azután belülrõl bomlasztották párt-
jukat, és minden fontos kérdésrõl informálták az MKP-t. Ilyen, pártjukat eláruló
politikusok voltak például Marosán György (SZDP), Dobi István, Ortutay Gyula
(FKgP), Erdei Ferenc (NPP).

Az ÁVO szerepe

A demokrácia elleni harc fõ eszköze a Kommunista Párt kezében volt. Már
1945 február elején létrejött a budapesti rendõrségen belül egy Politikai
Rendészeti Osztály (PRO), amelynek vezetõje a hazai kommunisták csoportjából
való Péter Gábor lett. 1946 októberében átkeresztelték ezt az osztályt a Magyar
Államrendõrség Államvédelmi Osztálya névre. ÁVO – e szó kiejtése rettegést
keltett hosszú éveken keresztül, még akkor is, amikor már régen nem így nevez-
ték hivatalosan a politikai rendõrséget. Az ÁVO szerepérõl, céljairól mindent
elmond két idézet. Az elsõ Kovács János alezredestõl való: ”A magyar dolgozó
nép, a munkásság és a parasztság élcsapata a reakciós kisebbséggel szemben: ez
tulajdonképp az Államvédelmi Osztály. … A harc most a társadalmon belül folyik. Ebben
a harcban az ÁVO elsõ helyen harcol. Ez a harc osztályharc.” Péter Gábor, az ÁVO
fõnöke a következõket jelenti a szovjet hírszerzésnek: „Valamennyi pártban vannak
embereink … A beszervezésre többnyire annak köszönhetõen került sor, hogy kompro-
mittáló anyagok vannak kezünkben. Az emberek a leleplezéstõl való félelmükben hajlan-
dóak együttmûködni velünk. … A politikai rendõrség nagy segítséget nyújt a pártnak.
A pártközi tanácskozások elõtt általában sikerül megtudnunk, mi a szándéka politikai
ellenfeleinknek. S ennek köszönhetõen idejében tájékoztatjuk mindenrõl a kommunista
párt vezetõségét. Megszerveztük a telefonlehallgatásokat. Így lehallgatjuk a miniszter-
elnök és a pártvezetõk minden fontosabb telefonbeszélgetését, s a legfontosabbakról
jelentést teszünk Rákosi elvtársnak.”

Az 1946-os év elejétõl a Baloldali Blokk azt követelte a kisgazdapárttól, hogy
„tisztuljon meg”, mert a „reakció” beépült a pártba. Jobboldali „reakciós” eleme-
ken elsõsorban Sulyok Dezsõt és társait értették, akik keményebb vonalat akartak
képviselni a kommunistákkal szemben. Rákosi cinikus tanácsot is adott Nagy
Ferencnek: „Rúgjatok ki legalább negyven embert, és a pártnak is, az országnak is
haszna lesz belõle.” De az MKP nem állt meg a tanácsadásnál, hanem meghirdette
a „tömegharc” politikáját, és a SZEB-et is a nyomásgyakorlásra használta. A
SZEB taktikája az volt, hogyha a baloldali kívánságnak a kisgazdapárt ellenállt,
akkor olyan mértékû követeléssel lépett föl (pl. élelmiszerszállítás a szovjet
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hadsereg ellátására), amit lehetetlen volt teljesíteni az adott határidõre. Ha
teljesítette a kérést a kisgazdapárt, akkor a SZEB is engedékenyebb lett.

„Szalámitaktika”

A másik nyomásgyakorló eszköz a tömegharc politikája volt. Ez azt jelentette,
hogy a Baloldali Blokk kivitte az utcára a politikát. A gyakran többszázezres tö-
megdemonstrációkat jól megszervezték, a baloldal által ellenõrzött szakszerve-
zetek aktívan részt vettek ezekben. A politikailag tájékozatlan munkásokat,
akik nyomorogtak, és a munkájukat is féltették, könnyen lehetett manipulálni.
Ezeken a tömeggyûléseken a baloldal politikai követelései kaptak hangot: a
földreform „védelme”, a közigazgatás „megtisztítása”, a kisgazdapárt „megtisz-
títása” stb.

Nagy Ferenc és a kisgazdapárt centruma a sok irányból érkezõ nyomás hatá-
sára 1946 márciusában kizárta a párt egy csoportját, amelynek vezéregyénisége
Sulyok Dezsõ volt. A 20 kizárt nem vesztette el mandátumát, így a következõ
idõszakban kemény ellenzéki hang jelenhetett meg a Parlamentben. (Ez a képvi-
selõcsoport lett a magja Sulyok Dezsõ új pártjának, a Magyar Szabadság Pártnak.)

Sulyok Dezsõék kizárásával kezdett megvalósulni a kommunista párt szalámi-
taktikája. Ennek az volt a lényege, hogy ha az FKgP-t egészben nem lehet legyõz-
ni, akkor le kell választani róla csoportokat, „szeleteket”. Amikor már csak a
centrum marad, az annyira gyenge lesz, hogy nem tud ellenállni a baloldal táma-
dásainak.

A Sulyok-csoport kiválása után az FKgP újabb engedményt tett, beleegyezett
a közigazgatási apparátus leépítésébe, az ún. B-listázásba, amelynek során 60
ezer embert bocsátottak el. Az elbocsátások alapvetõen a Baloldali Blokk politikai
szempontjai alapján történtek, és a gyakorlatban a kisgazdapárti szim-patizánsok
egzisztenciális tönkretételét jelentették.

Kisgazda ellentámadás

Az eddigi vereségek erõs revansvágyat ébresztettek a kisgazdapártban. A párt
áprilisban ellentámadásba kezdett. A terv kidolgozója Saláta Kálmán volt, akinek
javaslatai alapján készítette Nagy Ferenc miniszterelnök májusi memorandumát. A
Baloldali Blokknak szóló memorandumban a kormányfõ követelte az államigazgatás
arányosítását, az önkormányzati választásokat, a parasztság érdekképviseletének
kiépítését. Rákosiék elutasították a követelést, és már az egész FKgP-t reakciósnak
bélyegezték. Most azonban Nagy Ferenc és az egyre határozottabb fõtitkár, Kovács
Béla a mérsékelt követelések maradéktalan telje-sítését igényelték, ellenkezõ
esetben a miniszterelnök lemondását is kilátásba helyezte. A baloldal enged-
ményekre kényszerült: õszre helyhatósági választást ígértek, az FKgP száz jelentõs
rendõrségi pozíciót és fontos közigazgatási tisztségeket kapott. Ám a megegye-
zésbõl alig valósult meg valami, viszont a belügyminisztérium a szovjet hatóságokkal
karöltve durva támadást indított a civil szervezetek ellen.



59

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Támadás a civil szervezetek ellen

Szviridov tábornok 1946. július 7-én magához kérette Nagy Ferenc kormány-
fõt, és ultimátumban követelte a „reakciós papság” megregulázását, és a „fasisz-
tabarát” szervezetek feloszlatását. A durva beavatkozás elõzménye az volt, hogy
az országban több helyen merényleteket követtek el szovjet katonák ellen.
Júniusban az Oktogonnál halt meg két orosz katona, akiknek a meggyilkolásával
egy katolikus ifjúsági szervezethez tartozó fiatalembert vádoltak. Még áprilisban
Gyöngyösön letartóztattak csaknem harminc középiskolás diákot, akiket szintén
szovjet katonák meggyilkolásával vádoltak. Felbujtóként Kis Szaléz ferences
atyát nevezték meg, aki a kisgazdapárt helyi aktivistája is volt. A nagy tekintélyû
szerzetest és több fiatalembert halálra ítélték és kivégezték. A per során egyetlen
tárgyi bizonyíték sem került elõ, kizárólag a vádlottak beismerõ vallomása alapján
hozták meg a halálos ítéletet. A beismerõ vallomás jogi értelemben természe-
tesen nem lehetett volna bizonyíték (fõleg akkor nem, ha azt kikényszerítették),
de ezt a felfogást a szovjet joggyakorlat „már meghaladta”.

Ilyen elõkészítés után Rajk László kommunista belügyminiszter kb. 1.500
egyházi, vallási, társadalmi, kulturális és ifjúsági egyesületet oszlatott fel, közöt-
tük a cserkészszövetséget.

Népítéletek

A kommunista politikai felforgatás egyik legriasztóbb módszerét jelentették
ezekben az idõkben az ún. „népítéletek”. A „népítéletek” közönséges gyilkossá-
gok, illetve lincselések voltak. Az egyik ilyen nagy felháborodást kiváltó ügy
volt, amikor az egykori szentesi rendõrkapitányt, a kisgazdapárti Lakos Józsefet
kommunista rendõrök kórházi ágyában gyilkolták meg. 1946-ban antiszemita
pogromokra is sor került, ezek szervezõi között szintén találhatunk kommunis-
tákat. A Kommunista Párt ezekben az idõkben tömegesen vett fel soraiba ún.
„kisnyilasokat”. Ezért született a korabeli szállóige: „Kis nép vagyunk, nekünk
csak egy csõcselékünk van.”

Az ellentámadás folytatódik

1946 nyár végére a kisgazdapárt vezetõi olyan lépésre szánták el magukat,
amely nagyon meglepte az ellenfeleket. A kommunisták ellen a saját fegyverüket
vetették be: a tömegdemonstrációt. Szeptember 7-9. között a kisgazdapárt és
a Parasztszövetség Budapesten megrendezte az Országos Parasztnapokat. A
több százezer, javarészt vidékrõl érkezõ ember a Hõsök terén tartott nagygyû-
lésen korántsem csak a parasztság véleményét fejezte ki. A kommunisták is
értették a nekik szóló üzenetet: a parasztság nemcsak a régi világot visszakívá-
nókkal áll szemben, „de azokkal is, akik a demokráciát osztályok, pártok vagy egyéb
érdekkapcsolatok kedvéért meg akarják hamisítani.”
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Fontos, a politikai erõviszonyokat érintõ fejlemény volt, az is, hogy Kovács
Béla az FKgP fõtitkára tárgyalásokat kezdeményezett a Parasztpárt egyik vezetõ-
jével, Kovács Imrével. A cél egy egységes parasztpárt létrehozása volt. A Baloldali
Blokk számára nagyon veszélyes tervet késõbb Veres Péter és Erdei Ferenc
hiúsították meg.

Fordulat a belpolitikában: az FKgP szétverése (1946 vége – 1947 közepe)

A belpolitikai harc új szakaszát jelentette, és szinte a polgári erõknek küldött
hadüzenetnek volt tekinthetõ az MKP 1946 õszi kongresszusa. A hároméves
terv, a széleskörû államosítások stb. tulajdonképpen a szocializmusba való
átmenetet jelentették. A kommunisták fenyegetése, a kisgazdapárt egészének
szólt már. „Le a belsõ béke megbontóival! Pusztuljanak a nemzeti egység árulói! Ki a
nép ellenségeivel a koalícióból!” A kisgazdapárt keményen reagált, Kovács Béla így
válaszolt: „Vagy megelégednek a kommunisták azzal, hogy mind a hatalomban, mind
a felelõsségben 17 százalékkal osztoznak meg, vagy fel kell oszlatni a koalíciós kormányt
és többségi kormányt kell alakítani.”

Az év végére politikai patthelyzet alakult ki, vészesen közeledett az 1947-es
esztendõ, és ezzel együtt a magyar békeszerzõdés aláírásának ideje. Ha visszaáll
az ország szuverenitása, ha nincs szovjet megszálló erõ, ha lejár a SZEB mandá-
tuma, oda az MKP hátországa. Ezért született meg ezidõtájt a kommunista
vezérkarban a döntés: ha kell terror és politikai perek útján is, de megtörik a
polgári-nemzeti erõk gyûjtõpártját, a kisgazdapártot. A „jogi alap” megvolt: a
„hóhértörvény” (1946:VII.tc.). Az eszközök is rendelkezésre álltak, a kommunis-
ták által kisajátított erõszakszervezetek: HM Katonapolitikai Osztály, ÁVO. 1946-
47 fordulóján a „koncepció” is megszületett: találni kell egy társaságot, akik
„összeesküvést szõttek” a demokratikus államrendszer, a köztársaság ellen, ebbe
a szervezkedésbe belekeverni az FKgP centrumához tartozó képviselõket, végül
belerántani a párt legfelsõ vezetõit: Kovács Bélát, Nagy Ferencet.

„Összeesküvés a köztársaság ellen”

Az események nyitányaként 1947. január 5-én a Szabad Nép c. kommunista
újságban hivatalos közlemény jelent meg, amely hírül adta: „Az államvédelmi szervek
az utolsó hetekben veszedelmes és széles körû köztársaság ellenes összeesküvést lepleztek
le. … A fõbûnösök Donáth György, Szent-Iványi Domokos, Szent-Miklósy István, Arany
Bálint, Héder János.” A továbbiakból megtudhatta az olvasó, hogy a fent nevezettek
reakciós, fasiszta múltúak, egy Magyar Közösség nevû titkos szervezet tagjai, és
fegyveres hatalomátvételre is készültek.

A koholmányokból annyi volt igaz, hogy a letartóztatottak közül többen valóban
tagjai voltak a Magyar Testvéri Közösség nevû társaságnak. Ez a szervezet még jó-val
a háború elõtt alakult, és célja a magyar dominancia biztosítása volt a közéletben.
Tagjai részt vettek a németellenes fegyveres mozgalomban. 1945 után alapvetõen a
parasztság felemelésén dolgoztak, nemzeti és demokratikus célokat tûztek ki.
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Néhány nap múlva újabb letartóztatások következtek, most került sor több
kisgazda képviselõre, köztük a fõtitkár, Kovács Béla közvetlen munkatársaira is
(Jaczkó Pál, Hám Tibor, Kiss Sándor, Horváth János  stb.). A párt vezetése
megdöbbent és megzavarodott. Nem értették még, hogy egy pontosan kidolgo-
zott koncepcióval van dolguk. A kommunisták nyomására és az általuk felmu-
tatott „bizonyítékok” hatására egy sor kisgazda képviselõ mentelmi jogát felfüg-
gesztették, bízva abban, hogy tisztázni fogják magukat. Erre azonban nem volt
esélyük, ugyanis az ÁVO központjába, az Andrássy út 60-ba kerültek.

Kovács Béla elhurcolása

A kihallgatások során a letartóztatottakat bántalmazták, megalázták, néhányu-
kat kegyetlenül megkínozták. A politikai rendõrség az összeesküvés bizonyításán
túl azt akarta elérni, hogy tegyenek terhelõ vallomást Kovács Béla fõtitkárra.
Ezt a vallatások hatására többen meg is tették.

Ilyen elõzmények után a vallomásokra hivatkozva az ÁVO illetve a népü-
gyészség kérte Kovács Béla képviselõi mentelmi jogának felfüggesztését. A
parlamentben Kovács István kisgazda képviselõ a parasztképviselõk nevében
kiállt vezetõi mellett: „Tiltakozunk az ellen, hogy Nagy Ferencet vagy Kovács Bélát a
gyanúnak az árnyéka is érje, akikkel jóban-rosszban, balsorsban, szerencsében, a nemzet
felemelkedésében vagy nemzethalálban együtt érzünk”. Ezek után a parlament nem
függesztette fel .Kovács Béla mentelmi jogát, ezért az ÁVO nem tudta letartóz-
tatni.

1947. február 25-én a kisgazdapárt fõtitkára, hogy bizonyítsa ártatlanságát,
önként bement az ÁVO-ra vallomást tenni. A szembesítések után sem volt haj-
landó elismerni bûnösségét, s az elõzetes megállapodás szerint hazament. Ekkor
a szovjet katonai hatóságok letartóztatták és elhurcolták. Hosszú kihallgatások
után olyan vallomásra kényszerítették, amely Nagy Ferencet is kompromittálta.
Ezek után a Szovjetunióba vitték és a Gulag-ból csak 1955-ben térhetett haza.
Tragikus fordulat volt ez a háború utáni történelmünkben, a korlátozott demokrá-
ciából a diktatúra felé indultunk.

Nagy Ferenc félreállítása

Fõtitkáruk elhurcolása után a kisgazdapártban megindult a bomlás. A parla-
menti frakcióból több tucat képviselõt kizártak, mások jobbnak látták, ha a
baloldal felé orientálódnak. Nagy Ferencnek meg kellett tapasztalnia, hogy a
mértéktartás, az egyezkedés nem vált be. Az engedmények árán, amit a kommu-
nistáknak tett, az FKgP nem tarthatta meg többségét a békeszerzõdés életbe
lépéséig, 1947. szeptember 15-ig.

Nagy Ferenc hiába követelte barátja, Kovács Béla átadását a magyar hatóságok-
nak, hamarosan a maga személyét sem tudta megvédeni. Rákosi Mátyás már az
õ politikai likvidálását is megtervezte, és Sztálintól meg is kapta rá a jóváhagyást.
Rákosi a kommunista párt addigi nagy gyõzelmeit parlamentáris úton is meg
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akarta erõsíteni, látva, hogy a fõ ellenfél, a FKgP szétesett. A parlamentben még
mindig kisebbségben volt a Baloldali Blokk, ugyanis a kisgazdapártból kivált
képviselõk nem vesztették el mandátumukat. A miniszterelnök pedig az elõre-
hozott  választások kérdésében megmakacsolta magát.

Nagy Ferenc félreállítása fenyegetéssel és zsarolással történt meg. A Svájcban
szabadságát töltõ miniszterelnökkel telefonon közölték, hogy Kovács Béla rá
nézve is terhelõ vallomást tett. Sürgõsen jöjjön haza tisztázni magát, ha viszont
hajlandó lemondani, akkor a kisfia is utána mehet. Ismerve Kovács Béla sorsát
inkább nem jött haza, hanem írásban lemondott a miniszterelnökségrõl.

Az emigrációba kényszerülõ kormányfõt követte Varga Béla, a nemzetgyûlés
elnöke, és több magát veszélyben érzõ politikus is. A centrumától megfosztott
FKgP ezután elvesztette tartását, és olyanok irányítása alá került (pl. Dobi István),
akik elfogadták a baloldal követeléseit. Jellemzõ, hogy a kisgazdapárt egyik
jelentéktelen alakja, Dinnyés Lajos lett az új kormányfõ, aki állítólag így minõsí-
tette a helyzetet: „Micsoda ország az, ahol én lehetek a miniszterelnök!” Jól mutatja
a Dinnyés-kormány politikai irányultságát, hogy legfontosabb törekvésének a
munkáspártok kidolgozta három éves terv megvalósítását tartotta.

Az új helyzetben már könnyen érvényesült a baloldal szándéka. A kommu-
nisták által kézben tartott Tildy Zoltán köztársasági elnök 1947 júliusában felosz-
latta a nemzetgyûlést, és kiírta az új választásokat.

A Magyar Szabadság Párt

1947 nyarára egyetlen komoly zavaró tényezõ maradt még a teljhatalomra
törõ MKP számára: a Magyar Szabadság Párt. Az FKgP-bõl korábban kizárt Sulyok
Dezsõ és nemzeti demokrata elvbarátai ugyanis néhány hónap alatt pénz és
komoly sajtó híján is igen népszerû ellenzéki pártot tudtak szervezni. A magya-
rázat egyszerû: feddhetetlen múltú emberek vezették, és nemzeti-keresztény-
demokratikus értékeit világos politikai üzenetekben tudta megfogalmazni. A
kisgazdapárt szétesése idején a kommunista hatalomátvételtõl joggal tartó
emberek láthattak egy olyan pártot, amelyik nem hajlandó meghunyászkodni.
Az erõszak légkörében az emberi és politikai bátorság még sokaknak erõt adott
a küzdelemhez. Ma sem lehet megrendülés nélkül olvasni a korabeli nemzet-
gyûlési jegyzõkönyveket, amelyek a Szabadság Párt képviselõi és a kommunista
képviselõk közötti szócsatákat rögzítik. A szabadságpártiak itt, a parlamenti
nyílt üléseken nemcsak a „fasiszta” minõsítést kapták meg rendszeresen, hanem
idõnként az életveszélyesen meg is fenyegették õket. Nem becsülhetjük túl
Sulyok Dezsõ bátorságát, amikor 1947. június 12-én a parlamentben így beszélt:
„Nem igaz, hogy felfordulás van Magyarországon – csend van itt és nyugalom. Csak
éppen nem az élet ütemének megszokott és kedves csendje, hanem a félelem és terror
csendje!… Rendõrállammá alakultunk át, valóságos rendõrállammá, ahol a rendõrség
befolyása nemcsak a közéletre, hanem az egyes emberek magánéletére is elviselhetetlenül
ránehezedik és rásúlyosodik.” Ezek után érthetõ, miért tettek meg mindent Ráko-
siék, hogy a Szabadság Párt ne indulhasson a választásokon. Közvélemény-
kutatások ugyanis azt jelezték, hogy Sulyok pártja a kisgazdapárt helyébe lépve
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a demokrácia gyûjtõpártjaként az egész baloldali koalícióval szemben eséllyel
indulhat.

Az MKP gépezete beindult, és a sajtót, a rádiót is felhasználva uszító kampányt
kezdett Sulyokék ellen. Pártgyûléseiket provokátorok zavarták meg, nem egyszer
fizikailag is bántalmazták, és az Andrássy út 60-ba is bevitték a Szabadság Párt
szimpatizánsait. A legsúlyosabb csapást a választójogi törvénnyel mérték a
pártra. A „Lex Sulyoknak” is emlegetett törvény ugyanis lehetetlenné tette a
pártvezér indulását a választásokon, mert 1935-ben három hónapig kormánypárti
képviselõ volt. Ebben a helyzetben Sulyok feloszlatta pártját, maga pedig
emigrációba menekült.

A kékcédulás választás (1947)

Az 1947. augusztus 31-re kiírt országgyûlési választás tétje igen nagy volt.
Érezte ezt az akkori politikai elit és a magyar társadalom is. A tét az volt, hogy
kitart-e a magyarság 1945-ös döntése, vagyis a polgári és demokratikus jövõ
mellett, vagy elfogadja a kibontakozó baloldali diktatúrát. A társadalom felelõs-
ségérzetét bizonyította a 90% fölötti részvételi arány.

A kommunista párt által vezetett baloldal a teljes hatalomátvételre készült.
A forgatókönyv szerint a békeszerzõdés életbe lépése elõtt (1947. szeptember
15.) a Baloldali Blokknak abszolút többséget kellett volna szereznie parlament-
ben. A gyõzelem érdekében nem bíztak semmit a véletlenre. Elõször is engedték,
hogy több párt induljon a választásokon, hogy így szétszóródjanak az FKgP
1945-ös szavazatai. A Baloldali Blokk szövetséges pártjaiból kiszorították a
kommunistáknak behódolni nem akaró „jobboldali” vezetõket (pl. az SZDP-bõl
Peyer Károlyt, az NPP-bõl Kovács Imrét). A koalíció együtt induló négy pártja
számára igazságtalan elõnyt biztosított az ún. „prémiumos” rendszer. (Az volt a
lényege, ha a koalíciós pártok együtt elérik a szavazatok 60%-át, úgy az országos
listán szerezhetõ mandátumok 80%-át kapják meg.)

A választásra jogosultak névjegyzékét is manipulálták. Kommunista aktivisták
összeírták, hogy környezetükben kik a „reakciósok”, akik biztosan nem fognak
a baloldalra szavazni. Miután így feltérképezték a névjegyzékbõl a választókat,
az összeíró biztosok „kifelejtették” a névjegyzékbõl a megjelölt embereket.

Egyes becslések kb. 500 ezerre teszik az így kihagyottak számát.
A legdurvább csalások azonban a választások napján történtek. Ez volt a „kék-

cédulás hadmûvelet”, vagy az akkori szóhasználattal a „blue system”. A válasz-
tójogi törvény lehetõvé tette ugyanis, hogy aki a választások napján nem tartóz-
kodik a lakóhelyén, az a választási bizottságtól elkért névjegyzékkivonattal bárhol
az országban szavazhasson. A csalás úgy történt, hogy az MKP vezetése a legális,
kék színû névjegyzékkivonatokon felül kb. 200 ezer darab hamis kivonatot nyom-
tattatott ki. Rajk László belügyminiszter és más beavatott vezetõk biztosították a
csalás technikai feltételeit. A választás napján teherautókon egész „szavazóbri-
gádok” indultak útnak. A kommunista aktivisták így 15-20 helyen is leszavazhattak.

A választásokon 10 párt vett részt. Az 1945-ben engedélyezett pártokon kívül
négy új ellenzéki párt indult: Demokrata Néppárt (DNP – vezetõje Barankovics
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István), Magyar Függetlenségi Párt (MFP– Pfeiffer Zoltán), Keresztény Nõi Tábor
(KNT – Slachta Margit), Független Magyar Demokrata Párt (FMDP – dr. Balogh
István). Ez a négy párt alapvetõen a szétvert kisgazdapárt szavazataira számít-
hatott. E pártok közül a DNP-nek és az MFP-nek volt fontos szerepe. A Barankovics
féle párt világnézeti pártként, fõleg a katolikus szavazókra számíthatott. A Pfeif-
fer-párt a városi polgárságra, a birtokos parasztságra, és általában a protestáns
szavazókra épített. A Magyar Függetlenségi Pártot két szempontból is ki kell
emelni az ellenzéki pártok sorából. Egyrészt azért, mert a Szabadság Párt öröké-
be lépve a legbátrabban harcolt a kommunisták ellen, másrészt azért, mert a
választások után elõször ezt a pártot likvidálták. Az MFP eredményei azért is
voltak elismerésre méltóak, mert a választások elõtt egy hónappal alakult párt
szinte a nulláról indult. Se pénze, se helyiségei, se apparátusa, se sajtója nem
volt. A választási kampány során gyûléseiket kommunista suhancok gyakran
megzavarták, még attól sem riadtak vissza, hogy magát a párt vezérét is súlyosan
bántalmazzák. A választások elõtt még 1%-ot sem jósoltak ennek a pártnak, így
a több mint 13 % hatalmas politikai sikernek számított.

Az 1947-es országgyûlési választás eredménye a következõ volt:

Párt Szavazat Szavazatok Mandátum Mandátumok
százaléka                                        százaléka

MKP 1.113.050 22,3% 100 24,3%
DNP 820.453 16,4% 60 14,6%
FKgP 769.763 15,4% 68 16,5%
SZDP 744.641 14,9% 67 16,3%
MFP 670.547 13,4% 49 11,9%
NPP 415.465 8,3% 36    8,7%
FMDP 260.420 5,2% 18 4,4%
MRP 84.169 1,7% 6 1,5%
KNT 69.536 1,4% 4 1,0%
PDP 50.294 0,7% 3 0,7%

(Magyarázatul: MRP - Magyar Radikális Párt, PDP - Polgári Demokrata Párt.)

Érdemes ezt a táblázatot áttekinteni, mert igen fontos következtetéseket le-
het levonni az eredményekbõl. ( A szavazatszám és a mandátumszám közötti
aránytalanságot az ún. „prémiumos” rendszer okozta.) Minden manipuláció,
megfélemlítés, számtalan választási visszaélés, a „kékcédulázás” ellenére alig
változtak a társadalom politikai erõviszonyai az 1945-ös választások óta. Ha az
MKP szavazataiból levonjuk azt a kb. 4-5%-nyi „kékcédulás” voksot, ott vagyunk
a 17%-os elõzõ választási eredménynél. Ha összeadjuk az ellenzéki pártok és az
FKgP eredményeit, majdnem pontosan a kisgazdapárt 1945-ös 57%-át kapjuk.
Az MKP gyõzelme szinte vereséggel ért fel, különösen azért, mert a kommunista
választási csalások miatt az SZDP és az FKgP is fontolgatta a koalíciós kormányból
való kilépést.
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A Magyar Függetlenségi Párt megsemmisítése

A Rákosi féle kommunista vezetés azonban nem jött zavarba. Egyrészt koalí-
ciós partnereit durva fenyegetéssel benntartotta a kormányban, másrészt a Ma-
gyar Függetlenségi Pártot fasisztának minõsítve megkezdte a párt erõszakos
felszámolását. A Pfeiffer-párt likvidálásához a választójogi törvény egyik antide-
mokratikus elõírását használták fel. Eszerint azoknak a pártoknak, amelyek nem
indultak a 1945-ös választásokon, ún. ajánlást kellett gyûjteniük a választások
elõtt. Ezeket az ajánlási íveket vette elõ az ÁVO, és tömegesen hívta be az aján-
lókat. A rendõrségen a legkülönfélébb módszerekkel elérték, hogy sokan megta-
gadták az aláírásukat. (A megfélemlítés mellett azt a módszert is alkalmazták,
hogy olvashatatlan fotokópiákat tettek az illetõ elé, amin tényleg nem lehetett
egyértelmûen felismerni az aláírást.) Megvolt a hivatkozási alap: ha érvénytelen
ajánlásai voltak a pártnak, akkor a Magyar Függetlenségi Párt nem is indulhatott
volna a választásokon. Ilyen logikával a kommunisták kezdeményezésére a koalí-
ció pártjai megtámadták az MFP mandátumait, a Választási Bíróság pedig
szófogadóan megsemmisítette a párt választási eredményeit, ezután Rajk László
belügyminiszter feloszlatta a pártot. Akkor már a kommunisták vállalták azt a
jogi abszurdumot is, hogy 670 ezer törvényesen szavazó állampolgár parlamenti
képviselet nélkül maradt.

A Függetlenségi Párt mandátumainak jogtipró megsemmisítésével érte csak
el a kommunista párt, hogy a Baloldali Blokk megszerezte az annyira áhított ab-
szolút többséget a parlamentben. Így megszûnt a jogi és politikai akadály a
totális diktatúra kiépítés elõtt. Az új kormányban ismét Dinnyés Lajos lett a mi-
niszterelnök, de a koalíció már csak látszólagos volt. A formálisan még mindig
négy párt által delegált miniszterek az MKP politikáját hajtották végre.

A fordulat nemzetközi háttere

Nehéz feltételezni, hogy a baloldali fordulat, amely Magyarországon végbe-
ment 1947-ben, szovjet jóváhagyás nélkül megtörténhetett volna. Sztálin erede-
tileg Magyarország számára „engedélyezett” volna egy hosszabb átmenetet a
szocializmusra, de ez a szovjet álláspont 1946-47 fordulójára megváltozott, és
a Magyar Kommunista Párt megkapta az engedélyt a gyorsításra.

A háttérben a szovjet-nyugati szembefordulás állt. A Szovjetunió politikai és
katonai térnyerése kezdett veszélyessé válni (görög polgárháború, kommunista
miniszterek a francia és az olasz kormányban stb.). Ezt Churchill korabeli megnyi-
latkozásai fogalmazták meg a legvilágosabban. Truman, amerikai elnök 1947 tavaszán
meghirdette a kommunizmus feltartóztatásának doktrináját, és hama-rosan
megszületett a Marshall-terv is Európa gazdasági talpra állításáról. A sztálini vezetés
ettõl kezdve abból indult ki, hogy a Nyugat (USA) háborút készít elõ a Szovjetunió
ellen. Ebbõl a háborús várakozásból következett az, hogy a Szovjetunió katonai
megfontolásból szorosabban magához akarta láncolni a kelet-európai országokat,
köztük hazánkat. Ez pedig a térség gyors szovjetizálását, a kommunista diktatúrák
egy-két év alatt történõ kiépítését jelentette a térségben.
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1947 szeptemberében a Lengyelországban összeülõ Kommunista és Munkás-
pártok Tájékoztató Irodája (KOMINFORM) határozatok formájában is deklarálta
az új, hidegháborús politikai irányzatot. Kimondták, hogy a világ két táborra
szakadt: az „imperialisták”, élükön az USA-val állnak szemben a „béketáborral,
a demokrácia erõivel”, élén a Szovjetunióval. A nyílt konfrontációt meghirdetõ
KOMINFORM-határozat után a térség országaiban szinte azonos forgatókönyv
szerint zajlott a „forradalmi átalakulás”.

A kommunista diktatúra kiépítése és mûködése (1948-1956)

Államosítás, tervgazdálkodás

A marxizmus gazdasági alaptétele volt a magántulajdon megszüntetése, a
szabad versenyen alapuló gazdaság kritikája. Ezért a szocializmusban a magán-
tulajdon helyébe a „közösségi tulajdont” kellett állítani, ami a gyakorlatban ál-
lamosítást jelentett, a piacgazdaságot pedig a magasabbrendûnek tartott tervgaz-
dálkodással kellett felváltani. Az államosítások és a tervgazdaság bevezetése
párhuzamosan zajlott. 1947-ben, a 3 éves tervvel kezdõdött a folyamat, foly-
tatódott az Országos Tervhivatal létrehozásával, és kicsúcsosodott az ötvenes
évek 5 éves terveiben. A tervek a termelés, az elosztás és a fogyasztás szám-
szerûsítését jelentették. A folyamat a népgazdasági tervezéssel indul, majd kö-
vetkezett a tervlebontás ágazatokra, iparágakra, gyárakra, üzemegységekre,
brigádokra és az egyes dolgozókra. A szocialista tervezés sok mindent figye-
lembe vett, csak a társadalom természetes és spontán igényeit nem.

Az államosítások már 1946-ban megkezdõdtek a kiemelt fontosságú üzemek-
kel, folytatódtak 1947-ben a nagy bankokkal, majd az áttörést az 1948 végéig
lezajló államosítás jelentette, amelyben a 100 munkavállalónál többet foglal-
koztató üzemekre került sor, kb. 800 gyárra. A tulajdonostól ellenszolgáltatás
nélkül elvett gyárak élére „munkásigazgatók” kerültek általában. Ezek az ideoló-
giai szempontból megbízható emberek („jó elvtársak”) szakmai hozzáértés híján
gyakran óriási károkat okoztak a gyárnak, a magyar gazdaságnak.

Az államosítás utolsó nagy hulláma az volt, amikor 1949 decemberében a 10
fõnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kisüzemek is sorra kerültek. Az 50-
es évek elején még azokat a kistulajdonosokat, kiskereskedõket is igyekezett a
rendszer tönkretenni adókkal, ellenõrzéssel, stb., akiknek családtagjukon kívül
egyáltalán nem volt alkalmazottjuk.

Ehhez a folyamathoz kapcsolódtak a részben külföldi tulajdonú vállalatok
vezetõi ellen indított koncepciós perek. A vád szabotázs, illetve kémkedés volt.
1948-ban a MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Rt) vezetõit tartóztatták le, Papp
Simon vezérigazgatót, geológus akadémikust, akit szakmája legjobbjaként
tartottak számon, elõbb halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. A Stan-
dard Villamossági Rt. vezetõi elleni 1949-es per eredménye a börtönbüntetések
mellett két végrehajtott halálos ítélet volt.
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Az állampárt létrehozása

A teljes kommunista hatalomátvétel egyik alapfeltétele volt az 1890 óta mûkö-
dõ, tekintélyes, tömegbefolyással rendelkezõ Szociáldemokrata Párt likvidálása.
A szovjet blokkba betagozódó pártok a KOMINFORM-ban elvi döntést is hoztak
errõl 1947-ben. Némi eufémizmussal ezt a folyamatot nevezték „a munkásegység
megteremtésének”. A sztálini modellbe sehogyan sem fért bele két munkáspárt,
fõleg nem egy olyan, amelyik szintén szocializmusról beszél, de nem ismeri el
a proletárdiktatúrát.

Már 1947-ben megkezdõdött az SZDP bomlása. Az erõszakos kommunista
fellépés sokaknak (pl. Peyer Károlynak) elfogadhatatlan volt. 1948 elején már
külön szervezõbizottság alakult az MKP-ban abból a célból, hogy az SZDP
baloldali vezetõivel elõkészíttessék a fúziót. A fõ akadályt azok az elvhû vezetõk
jelentették, akik ragaszkodtak az európai hagyományokhoz, és nem akarták a
demokratikus szocializmus eszméjét feladni. Ezektõl a vezetõktõl kellett elõbb
megszabadulni, majd a megfélemlített és elbizonytalanított tagságot bevinni a
kommunista pártba. Ezt a munkát a kommunisták által már korábban beépített
csoport hajtotta végre, amelynek vezetõ személyisége Marosán György volt.
1948 februárjában ez a társaság kommunista közremûködéssel nagygyûlést szer-
vezett a budapesti Sportcsarnokban, ahol puccsszerûen lemondattak tisztsé-
gükrõl olyan népszerû szociáldemokrata vezetõket, mint Kéthly Anna, Szélig
Imre, Szeder Ferenc, Bán Antal stb.

Ezek után még egy megfélemlítõ ítélet is igyekezett a megfelelõ irányba
befolyásolni a szociáldemokráciát. Márciusban hozták a hírt az újságok, hogy
Kelemen Gyula SZDP-s államtitkárt életfogytiglanra, munkatársát, Szabó Kornélt
pedig halálra ítélte a bíróság. A – hamis – vád korrupció volt. A törvénysértõ
ítélet is befolyásolhatta az SZDP kongresszusát, amely 1948 márciusában felkérte
a párt vezetését, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a két munkáspárt egyesü-
lésérõl.

A hivatalos egyesülésre 1948. június 12-én került sor. Az áruló vezetõi által
cserbenhagyott Szociáldemokrata Párt gyakorlatilag beolvadt a Magyar Kommu-
nista Pártba, amelynek új neve Magyar Dolgozók Pártja (MDP) lett. A régi-új
kommunista párt tisztségviselõi lettek: Szakasits Árpád – elnök (valódi hatalom
és jogkör nélkül), Rákosi Mátyás – fõtitkár, Kádár János, Farkas Mihály, Marosán
György – fõtitkárhelyettesek. Az MDP létrejöttével megszületett a kiépülõ dikta-
túra egyetlen valódi hatalmi központja, az állampárt.

A pártok felszámolása, a Népfront (1948-1949)

Az 1948-ban még erõs, tömegtámogatást is élvezõ Szociáldemokrata Párt
felszámolása után a másik két „szövetséges” párt mûködésének formálissá tétele
következett. Mind a Független Kisgazdapárt, mind a Nemzeti Parasztpárt elfo-
gadta a kormány és az MDP programját, és ezután gyakorlatilag megszûntek
valódi politikai pártok lenni. A parlamentben még mutatóba megmaradt két
ellenzéki párt, a Demokrata Néppárt és a Keresztény Nõi Tábor, de fokozatosan
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ellehetetlenültek, és hamarosan beszüntették mûködésüket. Keserûen állapít-
hatjuk meg, hogy az 1947-48-as fordulat során emigrációba kényszerített tehet-
séges és tisztességes politikusokból akár egy kitûnõ kormányt is össze lehetett
volna állítani: Nagy Ferenc, Sulyok Dezsõ, Pfeiffer Zoltán, Kovács Imre, Peyer
Károly, Slachta Margit, Barankovics István stb.

A demokrácia látszatának fenntartását szolgálta a Magyar Függetlenségi Nép-
front létrehozása (1949. február 1.). Ez az új Népfront egyrészt az FKgP és az
NPP maradványainak kézbentartását szolgálta, másrészt keretet adott az elkövet-
kezõ választásoknak. A Népfront egyik hivatalos vezetõje, Rákosi Mátyás elég
világosan beszélt errõl a politikai képzõdményrõl: „Mert ha az elvtársak azt hiszik,
hogy ez a Népfront hosszú életû, tartós politikai képzõdmény, akkor nagyon tévednek.
Ez a Népfront tulajdonképpen a szomszéd pártok elhalási processzusának egyik foka,
talán utolsó foka…”.

Ilyen elõzmények után tartották meg 1949. május 15-én a kommunista hata-
lomátvétel utáni elsõ országgyûlési választásokat. A képviselõjelöltek a Népfront
listáján indultak. A jogosultak 94%-a vett részt a választásokon és a Népfront
jelöltjeire (más nem volt) adták a voksok 96%-át. Az óriási hivatalos figyelem
következtében nem lehet csodálkozni, hogy kevesen mertek otthon maradni,
vagy kihúzni a jelölteket a listáról. Ezután 1985-ig lényegében így zajlottak az
országgyûlési választások hazánkban. Nem véletlen, hogy a köznyelvben a
választást egyre inkább csak szavazásnak nevezték.

Egyházüldözés

A társadalom teljes ellenõrzéséhez és irányításához a politikai hatalom még
önmagában kevés volt, szükség volt a lelkek feletti hatalomra is. A kommunisták
eredendõen harcos ateisták voltak, de az adott politikai helyzetben különösen
durván léptek fel a vallásos emberek és az egyház ellen. Amíg a pártok foko-
zatosan felõrlõdtek a kommunisták elleni küzdelemben, a tömegek számára
úgy tûnt, hogy az egyház az egyetlen erõ, amelyik következetesen ellenáll a
baloldali diktatúrának. Különösen nagy tekintélye volt a katolikus egyház fejének,
Mindszenty József hercegprímásnak. Mindszentytõl joggal tartottak a kommu-
nisták, hiszen már a nyilasok ellen is fellépett, amiért hónapokra bebörtönözték.

Amikor a katolikus egyházfõ látta, hogy egy új, egy más elõjelû diktatúra van
kialakulóban, azzal szemben is tiltakozott. Már 1945-ben, a választások elõtt
fõpásztori körlevélben figyelmeztetett a veszélyre: „Természetesen nem az a
demokrácia, amely az egyik emberi személy korlátlan uralma helyett egy másikét állítja,
nem az, amelyik az egyik embercsoport önzõ és féktelen uralmát egy másik csoport
hasonlóan önzõ és féktelen hatalmaskodásával váltja fel. … Ne rettenjetek meg a
gonoszság fiainak fenyegetéseitõl!”

A hercegprímás 1946-47-ben egy sor fontos kérdésben hallatta a hangját. A
katolikus egyház és Mindszenty József társadalmi befolyását kifejezi egy adat.
Az 1947. augusztusában meghirdetett Mária-év keretében rendezett egyházi
eseményeken összesen kb. 4.600.000 ember jelent meg.
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Az iskolák államosítása

Különösen fontossá vált a katolikus egyházfõ szerepe 1948-ban, amikor
napirendre tûzték az iskolák államosításának ügyét. A kérdés megosztotta a
társadalmat, és a parlamentben is éles viták folytak errõl 1948 tavaszán és nyarán.
A szekularizáció a demokratikus európai államokban is megtörtént, de Magyaror-
szágon az adott helyzetben az iskolák ügye alapvetõ politikai kérdés volt. Arról
volt szó, hogy a hagyományos valláserkölcsi alapokon álló nevelést felváltja-e
egy másik, amely az ateizmuson és a marxizmuson alapszik. Visszafogottan, de
világosan megfogalmazta ezt a félelmet Barankovics István parlamenti felszólalá-
sában: „… az a félelmünk, amelyet eddig senki el nem oszlatott, hogy Magyarországon
… az állami iskolamonopólium bevezetése, s fõleg a hitvallásos iskolák és nevelõintézetek
államosítása azzal fenyeget, hogy az oktatás és a nevelés vezetõ elvei közül a keresztény
világnézet szempontjait kiküszöbölik vagy másodsorba szorítják.”

Nem lehetett véletlen, hogy éppen a parlamenti vita idején történt az ún.
pócspetri rendõrgyilkosság. Egy tisztázatlan körülmények között meghalt rendõr
meggyilkolásával vádolt férfi, Királyfalvi Miklós felbujtójának Asztalos János
plébánost vallotta. A kommunista provokáción alapuló ügybõl hatalmas egyházel-
lenes hecckampány bontakozott ki, amely nyilvánvalóan az iskolák államosí-
tásáról szóló törvény parlamenti vitájára volt idõzítve. Az ügy két fõvádlottját
statáriális eljárással halálra ítélték, de Asztalos plébános ítéletét késõbb életfogy-
tiglani fegyházra változtatták.

Ilyen körülmények között született meg a törvény 1948. júniusában, amelynek
értelmében 6.500 egyházi iskolát állami tulajdonba vettek. Az iskolákban hivata-
los rangra emelkedett az ateista nevelés. A marxista-sztálinista szellemiségû
tankönyveken alapuló oktatás megkezdte a társadalom ideológiai átformálását.

Mindszenty bíboros mellett más egyházak vezetõi is szembeszálltak a kommu-
nista diktatúrával, de õket már korábban elhallgattatták. Ravasz László református
püspököt már 1948 áprilisában lemondatták tisztségérõl, Ordass Lajos evangéli-
kus püspököt pedig még le is tartóztatták és bebörtönözték.

Mindszenty bíboros bebörtönzése

Mindszenty József az iskolák államosítása után sem volt hajlandó egyezkedni
a hatalommal, ezért a kommunista vezetés elhatározta a leszámolást. Már 1948
õszén uszító cikkek sora jelent meg a kommunista irányítású sajtóban a bíboros
személye és a katolikus egyház ellen. Mégis óriási megdöbbenést keltett, hogy
1948 karácsonyán vette a bátorságot a hatalom, és letartóztatta a katolikus
egyház fejét. A vádak a következõk voltak: hûtlenség, a köztársaság megdönté-
sére irányuló szervezkedés, kémkedés, valutaüzérkedés. A jól elõkészített kon-
cepciós per fõ célja az volt, hogy megmutassa az új hatalom, a diktatúra erejét,
és hogy megfélemlítse a katolikus vallású embereket és az ország népét. A
pártapparátus által kidolgozott koncepcióhoz az ÁVH szállította a „bizonyítékot”,
mindenekelõtt a beismerõ vallomást. Mindszenty kezdetben nem ismert be
semmit, késõbb azonban a kényszerítés legkülönfélébb eszközeinek hatására
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megtört. Ismerve rendkívüli lelki erejét, megrázóak a bíboros emlékira-taiból
való sorok: „Napokon és éjjeleken át szakadatlanul ismétlik elõttem ’bûneimet’… Nagy
bizonytalanságomban csupán egyet érzek: innen nincs kiút, és a bénító idegrendszeren,
a testen át ezek az új behatások bevonulnak a belsõ emberbe, agyába, lelkébe.
Összerombolják öntudatának szerkezetét, eltépik ellenálló erejének szálait. Emlékezet,
értelem, akarat, a nagy és szent értékek tudása elgyengül, elhalványul, szinte már csak
pislákol.”

Az 1949 februárjában életfogytiglani börtönre ítélt bíborost már akkor sokan
mártírnak látták. Még inkább megerõsödött ez a vélemény késõbb, hiszen 1948.
december 26. és 1971. szeptember 28. között közel 23 évet adott a szabadsá-
gából azért, hogy felhívja a világ figyelmét a magyar nép elnyomására. (Az 1956-
os forradalom néhány napját nem számítva börtönben, házi õrizetben, majd az
USA budapesti nagykövetségének épületében töltötte ezeket az éveket.)

A katolikus egyház fejének félreállítása még nem jelentett teljes gyõzelmet.
A püspöki kar új vezetõjét, Grõsz Józsefet hatalmas nyomás alá helyezték, és õ
1950-ben megegyezett az állammal, de ez sem mentette meg attól, hogy a
következõ évben õt is bebörtönözzék. 1951-ben perek sokaságát indították
papok és szerzetesek ellen, sok börtönbüntetés mellett több halálos ítéletet
hoztak és hajtottak végre. (Például kivégezték Vezér Ferenc pálos rendfõnököt
is.) Az egyház végül a terrornak nem tudott ellenállni, és a katolikus püspöki
kar 1951. július 29-én letette az esküt a Magyar Népköztársaság alkotmányára.

Ettõl kezdve a katolikus egyházat már a pártállam ellenõrizte, a „békepapok”
és az Állami Egyházügyi Hivatal (1951) biztosították az egyház feletti gyámkodást.

A pártállam

A szociáldemokrácia likvidálásával létrejött Magyar Dolgozók Pártja hama-
rosan a rendszer egyetlen és valódi hatalmi központja lett. Programja a tõkés
termelést túlhaladottnak minõsítette, és felvázolta a szocialista társadalom
felépítésének teendõit. Ezek sorában számos vonzó, a tömegek számára fontos
gazdasági, szociális, kulturális célt fogalmazott meg. A program külpolitikai
része már tükrözte a sztálini „két tábor”-elméletét, és Magyarországot elhelyezte
a Szovjetunió és a „népi demokratikus” országok oldalán. Állandó éberségre és
harci készenlétre buzdított, mondván, hogy „nem ad teret a demokrácia ellensé-
geinek, nem engedi, hogy a szabadságjogokkal népellenes csoportok és politikai irány-
zatok visszaéljenek”.

Az ellenség fogalmát az MDP hamar kiterjesztette minden politikai erõre,
amelyik nem szimpatizál a kommunizmussal-szocializmussal. A Rákosi Mátyás-
nak tulajdonított megfogalmazásában ez így hangzott: „Aki nincs velünk, az ellenünk
van.”

A párt mûködése a „demokratikus centralizmus” elvére épült, hangsúlyozva
a centralizmus jelentõségét: „A párt vezetõ szerveinek határozatait azonban az
alsóbb szervek és a párttagság köteles végrehajtani, a kisebbség a többségnek alávetni
magát. A párt: harci párt, szigorú fegyelemmel, egységes politikai irányvonallal, egységes
vezetéssel”.
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Az alkotmány

A társadalomban kommunista párt gyõzelmét, a pártállam kiépülését volt
hivatott tudatosítani az új alkotmány, amelyet 1949. augusztus 18-án fogadott
el az Országgyûlés. A sztálini szovjet alkotmány (1936) mintájára készült alap-
törvény kimondta, hogy Magyarország „a munkások, és a dolgozó parasztság
állama”, ahol „minden hatalom a dolgozó népé”. Az új államforma népköztársaság
lett, az új címer, a Rákosi-címer erõsen emlékeztetett a szovjet tagköztársa-
ságokéira. Az alkotmány kimondta, hogy a termelõeszközök társadalmi tulajdon-
ban vannak, és célként a szocializmus felépítését jelölte meg. Formailag fenn-
maradt az országgyûlés mint legfõbb államhatalmi szerv, de a gyakorlatban
minden fontos döntés a Magyar Dolgozók Pártja vezetõ testületeiben született.

A kiépülõ pártállam fontos jellemzõje volt, hogy formálisan fenntartotta az
állami intézményrendszert, de vele párhuzamosan kiépültek az egyetlen párt (a
Párt) hálózatai is. Tehát volt parlament, kormány, helyi közigazgatás (tanácsok
1950-tõl), de az igazi döntések a Párt országos, megyei, városi, helyi szerveze-
teiben születtek. A tényleges hatalom az MDP Központi Vezetõsége ill. Politikai
Bizottsága kezében volt, azon belül is a „négyesfogat” (Rákosi, Gerõ, Farkas,
Révai) döntött meghatározó kérdésekben.

Miközben szorosan összekapcsolódott a párt-, az állami- és a gazdasági veze-
tés, mindenütt jelen voltak a szovjet tanácsadók (kb. 20 ezren). Nemcsak a
minisztériumok, hivatalok, erõszakszervezetek munkájába szóltak bele, hanem
ügynöki munkát is végeztek, és jelentéseket készítettek a magyar párt- és állami
vezetõkrõl Moszkva számára.

A pártállam kiépülésének folyamán fokozatosan megszüntették a gazdasági
érdekképviseletet. A szakszervezetek elvesztették eredeti funkciójukat, mert
az iparági szervezés során a kialakult „egy üzem – egy szakszervezet” elv érvé-
nyesült, márpedig nyilvánvalóan más érdekei vannak  az igazgatóknak, a mérnö-
köknek, a munkásoknak.

Minden még mûködõ civil vagy társadalmi szervezetet egy nagy, központilag
irányított szövetségbe vontak össze azért, hogy a megfelelõ irányítás jobban
érvényesüljön. Így kerültek pártirányítás alá olyan nagy tömegszervezetek, mint
a Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DISZ), vagy a Magyar Nõk Országos Szövet-
sége.

„Az osztályharc élezõdése”

A kommunista diktatúra kiépülésével párhuzamosan tovább erõsödött a
szovjet-amerikai szembenállás, és ez a tény alapvetõen meghatározta a magyar
helyzetet. 1949-50 a hidegháború legsúlyosabb idõszaka volt (nukleáris fegyver-
kezés, a két német állam létrejötte, a NATO megalakulása, a koreai háború
stb.). A szovjet vezetés elkerülhetetlennek tartotta a harmadik világháború közeli
kirobbanását, és ez határozta meg a magyar kommunisták politikáját is. A hábo-
rúra való felkészülés determinálta az egész gazdasági életet, azt, hogy elsõsorban
a nehézipart, a hadiipart kellett fejleszteni. A másik sztálini alaptétel az osztály-
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harc élezõdésérõl szólt. Eszerint ahogy erõsödik a szocializmus, úgy növekszik
a külsõ és belsõ ellenség ellenállása is. A belsõ ellenség az „osztályidegent”, az
„osztályellenséget” jelentette, a külsõ ellenség pedig a „kapitalizmust”, az
„imperializmust”. Az ellenséggel szemben csak az „éberség fokozásával”
lehetünk eredményesek. Ennek a logikának a jegyében elkezdõdött a hajsza
mindenféle ellenséggel szemben. A vezetés egyik fõ célja volt az osztálygyûlölet
felkeltése a munkásságban és a szegényparasztságban. Természetesen azt, hogy
ki az „osztályidegen”, politikai, ideológiai szempontok alapján állapították meg.
Így lett könnyen „burzsoá” a kiskereskedõ, kisiparos, vagy „kulák” a földjéhez
ragaszkodó kisparaszt.

A származás az élet minden területén fõ szemponttá lépett elõ, ezért az
önéletrajzokban a személyzetis (a „káderes”) elsõsorban ezt ellenõrizte. Az
ötvenes években nem sok esélye volt azoknak a fiataloknak egyetemre kerülni,
akiknek a káderlapján a származás rovatba az „egyéb” minõsítés került. (Ez azt
jelentette, hogy az illetõ származás szempontjából nem volt „ipari munkás”
vagy „dolgozó paraszt”.)

Koncepciós perek

A totális diktatúra hazugságra és erõszakra épülõ világában a szavak elvesz-
tették jelentésüket, vagy homlokegyenest mást jelentettek, mint eredetileg.
Így lett a szabadságból – elnyomás, a demokráciából – diktatúra, és az igazság-
szolgáltatásból – terror. A kommunisták államról vallott felfogásába beletartozott
az is, hogy a bíróságok sem lehetnek függetlenek, olyan ítéleteket kell hozniuk,
amelyekkel a kommunizmus ügyét szolgálják. Ebben a felfogásban nincs jogi
értelemben vett igazság, csak „osztályigazság” és ennek megfelelõ bíráskodás.

Az elsõ koncepciós perek az ún. „köztársaság elleni összeesküvés” ügyében
születtek. (A koncepciós per azt jelentette, hogy elõre elkészített forgatókönyv
alapján kiválasztották a vádlottat és – politikai megfontolásból – elítélték.) A
kisgazdapárt szétzúzását célzó persorozatban 1947-48-ban 229 személyt állítot-
tak bíróság elé, fõleg a kisgazdapárthoz közel álló embereket. A perben súlyos
börtönbüntetéseket osztottak ki, és két vádlottat halálra ítéltek és kivégeztek.
Az egyik halálraítélt, Donáth György, az utolsó szó jogán félreérthetetlenül
visszafordította a vádakat a kommunista pártra: „Én tudnék mondani Magyaror-
szágon olyan szervezetet, ami elkövette mindazt, amivel az ügyész úr most bennünket
vádol, tudnék olyan szervezetet mondani, amely penetrált minden fontos helyet a magyar
közéletben, amely állítólag fegyveres alakulatokat is mondhatna magáénak, amely népí-
télet formájában forradalmi értékû jelenségeket kezdeményezett – ama népítéletekre
gondolok, amely nagymértékben és arányán túl befolyásolta az egész magyar politikai
életet.”

Miután a kommunisták megszerezték a hatalmat, a régi ellenségek helyett
újakat kellett keresni. Mivel az ellenségkép a rendszer lényegéhez tartozott,
találtak is újabb ellenségeket. A teljesség igénye nélkül néhány ellenség: kulákok,
Tito-bérencek, klerikális reakció, trockisták, revizionisták, opportunisták, impe-
rialista kémek stb.
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A legnagyobb hatású koncepciós per Rajk László ellen irányult. Rajk letar-
tóztatása és elítélése az egész ország közvéleményét megdöbbentette, hiszen
õ is a párt fontos vezetõi közé számított. A koalíciós idõkben belügyminisz-
terként nagy szerepe volt a kommunisták hatalomátvételében. Az õ pere volt a
„klasszikus”, az 1930-as évek szovjet koncepciós pereire emlékeztetõ eljárás.
(A szovjetek, a KGB közvetlenül irányította ezt az ügyet.)

Ebben a perben nemcsak a rendõrség, az ügyészség, a bíróság ismerte a sze-
repét, de még a védelem és a vádlott is. Rajk elõször nem akarta eljátszani a rá
osztott szerepet (titoista összeesküvõ, imperialista kém stb.), de különféle mód-
szerek (fizikai erõszak, lelki terror, zsarolás) kombinálása eredményre vezetett.
Valószínûleg elhitették vele, hogy a „Pártnak” szüksége van az õ önfeláldozására.
A kihallgatásokban részt vett az akkori belügyminiszter, Kádár János is, akinek
dicstelen közremûködését a fennmaradt hangfelvételek is bizonyítják. Rajk
akasztásán három kommunista vezetõtársa is jelen volt: Péter Gábor, Farkas Mi-
hály, Kádár János. A visszaemlékezések szerint kivégzése elõtt Rajk a Szovjet-
uniót, Sztálint, Rákosit éltette.

Rákosit Rajk személyének kiválasztásában több dolog is motiválhatta. A
legfontosabb a Sztálinnak való megfelelés kényszere. 1948-ban Tito, a jugoszláv
kommunista vezetõ szembe mert fordulni Sztálinnal fontos kérdésekben, ezért
a szovjet diktátor kitagadta a „béketáborból”. A magyarországi titoista összees-
küvés igazolta volna Sztálin magatartását. Egy másik ok a moszkovita Rákosi
ellenérzése hazai kommunistákkal szembeni. Egy harmadik tényezõ a párton
belüli cél volt: megfélemlítés, a pártfegyelem, a vakhit és vakhûség erõsítése. A
megfélemlítési szándék azonban a társadalom egészére irányult, és valamiféle
„örökös ostromállapot”, háborús pszichózis kialakítását szolgálta.

Az ÁVH – a kommunista párt terrorszervezete

1948 szeptemberében átszervezték a politikai rendõrséget. A Magyar
Államrendõrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) elnevezést BM Államvédelmi
Hatóságra (ÁVH) változtatták, vezetõje továbbra is Péter Gábor maradt. Az ÁVH
hatásköre jóval bõvebb volt, mint elõdjéé. Hozzá tartozott már a határõrizet is,
ezt a szolgálatot a zöld váll-lapos és sapkaszegélyes állomány látta el. A félelme-
tesebb a „kék” jelzésû ÁVH volt. Az õ feladata lett az internálótáborok, hadiü-
zemek, hivatalok õrzése, karhatalmi feladatok ellátása, a begyûjtés segítése.
Az ÁVH-nak volt hivatalos és sorozott állománya, az ide behívott sorkatonák
megfelelõ származását, megbízhatóságát szigorúan ellenõrizték.

Az ÁVH hivatalos állományát még jobban megrostálták, csak olyan szemé-
lyeket vettek fel, akik vakon engedelmeskedtek a pártnak. Hiába állította magáról
az Államvédelmi Hatóság, hogy „a munkásosztály ökle”, valójában a kommunista
párt mindenre kész terrorszervezete volt. Valódi feladata az osztályharc élezõdé-
sének elméletét bizonyítani, ellenséget találni mindenáron, olyan légkört kia-
lakítani a társadalomban, amely a diktatúrával szembeni ellenállásra képtelenné
tesz. Az ÁVH állította elõ és „realizálta” a koncepciós perek ezreit. Ezekben
nem kellett elszámolni az emberekkel, a kihallgatások során a hamis vallomások
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kikényszerítésére minden eszköz felhasználható volt. Válogatott kínzásokat
alkalmaztak (ezt a túlélõk és az egykori végrehajtók visszaemlékezéseibõl is
tudjuk): a talp gumibotozása, alvásmegvonás (esetleg hetekig), herék ütlegelése,
szurkálása, vigyázzba állítás (napokig-hetekig), áramütés alkalmazása, vízcsepeg-
tetés fejre, sóval etetés stb. Az embertelen kínzások néhányszor a kihallgatott
halálával végzõdtek. Így halt meg például az egykori szociáldemokrata igazság-
ügyminiszter, Ries István. Gyakran alkalmazták a zsarolást, amikor a gyanúsítottat
avval fenyegették, hogy a hozzátartozóját (feleségét, anyját) fogják megverni
(néhányszor meg is tették).

Feltehetõleg alkalmaztak a vallatás során különféle drogokat, pszichotrop
anyagokat (pl. Mindszenty bíboros esetében). Valószínûleg a hipnózis módszerét
is felhasználták.

Az ÁVH elnyomó gépezete azonban nem csak a koncepciós perekben mûkö-
dött. Õk tervezték meg és bonyolították le a társadalom egyes csoportjainak
deportálását. Bírósági ítéletre sem volt szükség ahhoz, hogy kitelepítsenek vagy
internáljanak valakit. A kitelepítés azt jelentette, hogy az osztályellenségnek
minõsített embereket családostul elûzték lakásukból, és valahol az ország más
helyén kényszerlakhelyet jelöltek ki számukra. Az országban több tízezer embert
ért ez a sors, csak Budapesten 1951-ben 12.704 személyt ûztek el otthonából.
Elvileg a régi uralkodó osztály tagjai ellen irányultak a rendelkezések, de a
gyakorlatban inkább az értelmiséget sújtották. Gyakran elõfordult, hogy egy-
egy elvtárs jó elõre kinézett magának egy lakást, majd az onnan kitelepített
család helyére beköltözött.

Az internáltakat munkatáborokba, gyûjtõtáborokba hurcolták, és itt ember-
telen körülmények között dolgoztatták õket. A leghírhedtebb internálótábor
Recsken volt, ahol 1950 és 1953 között mintegy 1.300-an raboskodtak, és az
embertelen bánásmód miatt sokan meghaltak közülük.

A munkásság helyzete

A pártállam elvileg a proletariátus diktatúrája, de a valóságban a munkásság
ugyanúgy nem szólhatott bele a fontos dolgokba, ahogyan más osztály vagy
réteg sem. Amíg 1948-49-ig az újjáépítéssel valóban javult a munkásság helyzete,
az ötvenes évek elején már csökkenni kezdett az életszínvonal. Az erõltetett
iparosítás, a nagy arányú, fõleg nehézipari beruházások, a hadiipar fejlesztése
elvonta az életkörülmények javításától, a fogyasztási javak elõállításától az anyagi
erõket. Magyarország „a vas és acél országa” lett volna, sorra épültek a „szocia-
lista városok”: Sztálinváros, Ózd, Komló stb. Az irreális elképzeléseket a terv-
számok állandó felemelésével akarták megvalósítani. Mivel fizetésemeléssel nem
lehetett a munkásokat nagyobb termelésre serkenteni (nem volt árufedezet
hozzá), ezért kitalálták a szocialista munkaversenyt, az ünnepi felajánlást. Ez
gyakorlatilag azt jelentette, hogy a munkásnak ugyanazért a bérért egyre többet
kellett dolgoznia. A szovjet sztahanovista mozgalom átvétele is ezt a célt szol-
gálta. A sztahanovista dolgozó a normát néha 1.000%-ra is teljesítette (persze
úgy, hogy többen is a keze alá dolgoztak). A mozgalom nemcsak az ideológiát
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volt hivatott szolgálni, hanem a sztahanovista teljesítményére hivatkozva a
normákat is fel lehetett emelni. A magyar munkások többsége számára tehát
hamisan csengett a jelszó: „Nálunk a munka becsület és dicsõség dolga!”

Hadmûvelet a parasztság ellen – kollektivizálás

A parasztság elleni ellenszenv a bolsevikok elméletébõl és gyakorlatából is
adódott. A sztálini példát ebben a kérdésben is követték a magyar kommunisták.
1948-ban megszületett a KOMINFORM-ban a döntés: a kelet-európai kommunista
államokban is kollektivizálni kell a mezõgazdaságot. Bár Rákosiék a hatalom-
átvétel elõtt mindig az egyénileg gazdálkodó parasztok támogatásáról beszéltek,
1949-tõl megindult az erõszakos termelõszövetkezet-szervezés. A fõ ok nem
annyira gazdasági, mint inkább ideológiai volt. A birtokos paraszt szabad,
öntudatos ember, akit nem könnyû „központilag” irányítani. Ezért kellett a
parasztság tekintélyes, mértékadó rétegét, a középbirtokos parasztságot meg-
törni. Orosz jövevényszóval kuláknak bélyegezték, és ez a gonosz szinonimája
volt az ötvenes évek nyelvhasználatában. Kuláknak számított minden 25 holdnál
nagyobb földdel rendelkezõ paraszt, és ún. „kuláklistán” tartották nyilván õket.

A kulákok tönkretétele volt tehát a kommunista stratégia, a fõ módszer pedig
a beszolgáltatási rendszer. Általában a termelõszövetkezetbe (tsz-be) nem kíván-
kozó, egyéni gazdákat sújtotta az egyre szigorúbb beszolgáltatás. 1950-tõl már
a baromfira, tojásra, tejre, borra is vonatkozott a beszolgáltatási kötelezettség.
Amennyiben a paraszt nem tudta beadni az elõírt mennyiséget, az ÁVH emberei
kíséretében rögtön megjelentek a begyûjtõk, és gyakran még a padlást is
lesöpörték, azaz elvettek minden terményt. Nem volt ritka eset az ötvenes évek-
ben, hogy maga a paraszt a piacon vásárolta azt, amit azután beadott az államnak.
A „terményrejtegetés”, a „feketevágás” fõbenjáró bûnnek számított, pedig a
parasztnak gyakran saját fogyasztására is alig jutott élelme. A hatalom a leg-
keményebben lépett föl a földjükhöz ragaszkodó parasztok ellen. Százezreket
bírságoltak meg, tízezreket ítéltek börtönre, kitelepítésre az ötvenes évek elején.
Minden negyedik parasztot valamilyen represszió ért. Nem lehet csodálni, hogy
sokan elhagyták a falut, a városba mentek, és parlagon maradt rengeteg föld. A
pártállamnak így sem sikerült bekényszeríteni a „közösbe” a parasztságot, de
azt elérte, hogy lezüllött a mezõgazdaság.

Mindennapok

A hatalom nem elégedett meg azzal, hogy egyetlen nagy munkatáborrá alakí-
totta át az országot. Az emberek gondolkodását is át akarta alakítani. A min-
dennapokra rátelepedett a kommunista rendszer ideológiája, átpolitizálódott
a magánélet is. Mindenki „harcolt a békéért” a kisdobostól az úttörõkön át a
téeszparasztig. Még a hulladékgyûjtõ iskolások is magasztos ügyet szolgáltak:
„Gyûjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded!” A dolgozók korábban mentek be
a munkahelyükre, mert kötelezõ volt a Szabad Nép-félóra, meg kellett beszélni
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az állampárt hivatalos lapjának aznapi fontos írását. Az iskolákban, a hivatalos
helyeken a nagy „tanítók és vezérek”, Marx, Lenin, Sztálin, Rákosi képei voltak
láthatók.

Mindenütt egy idegen kultúrát és ideológiát állítottak például a magyar nép
elé. A mozik szovjet filmeket játszottak, a könyvkiadás ontotta az orosz-szovjet
mûveket. A régi magyar címer helyett a szovjet típusút használták, a katonák
egyenruhája is szovjet mintára változott. A piros-fehér-zöld trikolórt gyakran
háttérbe szorította a vörös zászló. A magyar ünnepek átalakultak: március 15-
e, karácsony másnapja, húsvét hétfõ munkanap volt, Szent István ünnepébõl
alkotmány ünnepe lett. A legnagyobb ünnepnapok november 7-e és április 4-e
lettek. A felvonulásokon az ünneplõ népnek egy hatalmas, 8 méter magas bronz
Sztálin kolosszus elõtt kellett elvonulni. A Himnuszt egyre ritkábban énekelték,
a Szózatot pedig egyáltalán nem. Helyüket az Internacionálé és a szovjet himnusz
foglalta el.

Válság és „új szakasz” 1953-1956

Mindennek ellenére széles társadalmi rétegek felemelkedésnek élték meg a
Rákosi-korszakot. Eltûnt a régi, úri világ, a durva társadalmi megkülönböztetés.
Tömegek érezték úgy, hogy valóban õk az ország gazdái, maguknak építik a
jövõt. Számosan kerültek alacsony sorból magas pozícióba, anyagilag is
kedvezõbb helyzetbe, mint a háború elõtt. A munkanélküliség megszüntetése,
a szegény rétegek iskoláztatása, a kulturális felemelkedés lehetõségei valódi
eredmények voltak. Sokan, különösen a fiatalok, azonosulni akartak az új világ
ideológiájával, a szocializmussal-kommunizmussal.

A rendszer azonban hamarosan megmutatta igazi arcát. Akik látni akartak,
azok 1948-49-tõl láthatták, hogy a szavak és a valóság kezdenek elválni egy-
mástól. Egyre inkább kiderült, hogy nem az új rendszer van a népért, hanem
fordítva. Az ötvenes évek elsõ esztendeiben már tömegek érezték, hogy a dikta-
túra csak egy szûk rétegnek kedvez, a Párt, az állami adminisztráció és az erõ-
szakszervezetek elitjének. Az ígért szabadság helyett kialakult az elnyomás, a
terror, a félelem rendje. Az jólét helyett pedig növekvõ állami kizsákmányolás,
az életkörülmények romlása következett. 1953-ra a bérbõl és fizetésbõl élõk
reáljövedelme már 20%-kal volt alacsonyabb, mint 1949-ben. Ismét általános
lett az áruhiány, a sorban állás, 1951-ben Budapesten és a nagyobb városokban
újra be kellett vezetni a jegyrendszert. Az egy fõre megállapított fejadag pl.
kenyérbõl napi 25 dkg (alapadag), húsból és húskészítménybõl heti 30 dkg volt.

A társadalom helyzetét jól jellemzik a következõ adatok. 1953-ban kb. 40 e-
zer hálózati személy (besúgó) jelentett az ÁVH-nak. 1.280.000 volt a nyilvántar-
tásokba vett „ellenséges elemek” száma. 1953-ig (három év alatt) 650 ezer ember
– a felnõtt lakosság 10%-a – ellen folytattak rendõrségi, bírósági eljárást, és 390
ezer fõt el is ítéltek. Két és fél év alatt 850 ezer kihágási büntetést szabtak ki.
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Nagy Imre reformkísérlete

1953 márciusában meghalt Sztálin. A diktátor halála után az új szovjet vezetés,
élén Hruscsovval, jól ismerte fel, hogy válságba kerültek a kelet-európai csatlós
államok. Csehszlovákiában, az NDK-ban és Magyarországon is súlyos társadalmi
feszültségek alakultak ki. A nagyobb baj megelõzése céljából Moszkvába
rendelték a magyar párt- és állami vezetõket. Az 1953. június 13-16. között
folytatott tárgyalásokon a szovjet vezetõk durván bírálták a magyar pártvezetést,
különösen Rákosi Mátyást. Azzal vádolták, hogy kisajátította a hatalmat, személyi
kultuszt alakított ki, gazdasági csõdbe vitte az országot. Megállapították, hogy
a rendszert népi felkelés fenyegeti, ezért egy „új szakaszt” kell kezdeni, amelyhez
személyi változásokra is szükség van. Rákosinak le kellett mondania a minisz-
terelnökségrõl, de a párt elsõ titkári tisztségét megtarthatta. A szovjetek kijelöl-
ték az új miniszterelnököt is, akitõl a feszültségek csillapítását várták. Nagy
Imrére esett a választás, aki az elõzõ évek terrorjában és gigantomániás gazdaság-
politikájában nem játszott fontos szerepet, és aki habitusában, megjelenésében,
származásában is elütött a többi moszkovita vezetõtõl.

Rákosiék jó kommunistákhoz méltóan „önkritikát gyakoroltak”, de látva a
moszkvai vezetés bizonytalan erõviszonyait nem mondtak le a teljhatalom vissza-
szerzésérõl.

Nagy Imre miniszterelnökségi tevékenysége az MDP 1953. júniusi határozatain
alapult. E határozatok kimondták, hogy csökkenteni kell az iparosítás ütemét, a
nehéziparral szemben elsõsorban a könnyû- és élelmiszeripart kell fejleszteni.
A mezõgazdaságban az erõszakos kollektivizálást le kell állítani, csökkenteni
kell a beszolgáltatás mértékét. Le kell építeni a felduzzasztott államapparátust,
a hadsereget, amely ekkor 300 ezer fõs volt. Fel kell számolni a törvény-
telenségeket, meg kell szüntetni az internálást, amnesztiát kell hirdetni.

A társadalom nagy rokonszenvvel fogadta Nagy Imre politikáját, de nem tudta
igazán, hogyan értelmezze a változásokat. A kommunista alapelvek nem változ-
tak, csak a stílus, a módszerek. Az állampárt változatlanul magát tartotta a társa-
dalom vezetõjének, és Nagy Imre ezt világosan ki is mondta: „Aki nem a pártra és
a kormányra hallgat, hanem az ellenség szavára, aki nem a törvények útját járja,
hanem a törvénytelenség útjára lép, és szembefordul a törvényeinkkel, az ne számítson
a párt és a kormány segítségére!”

Nagy Imre valamiféle „emberarcú szocializmust” akart megvalósítani, mert a
sztálinizmus csõdjét megtapasztalta. Rákosi Mátyás sokkal földhözragadtabban
gondolkodott, és jól látta, hogy a dolgok – mint idáig is – Moszkvában dõlnek
el. Nagy Imrét revizionistának tartotta, és az elsõ adandó alkalommal visszasze-
rezte a hatalmat. 1955 elején a szovjet vezetésben új erõviszonyok alakultak
ki, és a nemzetközi helyzet is változott. A szovjet-nyugati viszony ismét kiéle-
zõdött, mert a NATO felvette tagjai sorába a Német Szövetségi Köztársaságot.
Ebben a helyzetben Rákosi meggyõzte Moszkvát, hogy megint csak az õ kemény-
kezû vezetésére van szükség. Nagy Imrét lemondatták a miniszterelnökségrõl,
majd a pártból is kizárták, Rákosi átmenetileg visszatér a hatalomba (1955 április
– 1956 július).



78

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Hamarosan azonban újabb fordulat következik be a Szovjetunióban. 1956
februárjában az SZKP XX. kongresszusán Hruscsov fõtitkár meghirdette a szovjet-
nyugati békés egymás mellett élés politikáját, és elítélte a sztálini személyi kul-
tuszt, egyben ígéretet tett a törvénytelenségek kivizsgálására. A sztálinizmus nyílt
szovjet bírálata óriási hatást váltott ki a kommunista világban, így Magyarországon
is. Egyre többen tették fel a kérdést: és nálunk mi lesz? Ki a felelõs a törvény-
telenségekért? Sokan emlegették a legismertebb ügyet, Rajk László és társai perét.

A kommunisták egy része már korábban kiábrándult, mások, írók, újságírók,
értelmiségiek keresni kezdték a kiutat az eszmei zûrzavarból. Sokan úgy érezték,
hogy Nagy Imre személye és 1953-ban kezdett reformjai jelentenek alternatívát
a sztálinizmussal és Rákosival szemben. Az Irodalmi Újságban egyre nyíltabban
bírálták a fennálló állapotokat. Megalakult a Nagy Imréhez közel álló fiatal
értelmiségiek vezetésével a Petõfi Kör, és ott olyan témák is felmerültek, mint
a szólásszabadság ügye.

Rákosi ellentámadásba ment volna át, de ismét a szovjetek léptek: 1956
júliusában lemondatták, ám helyébe azt a Gerõ Ernõt állították a párt élére, aki
ugyancsak felelõs volt az elmúlt évek elnyomásáért.



79

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Forradalom és megtorlás

Forradalom

A forradalmak egyik fontos elõfeltétele, hogy a nép elveszítse félelemérzetét
és megérezze erejét. Ilyen tömeglélektani elõzménye volt a forradalomnak az
1956. október 6-i temetés, amikor Rajk Lászlót és társait temette újra a hatalom.
A körülbelül 100 ezres tömeg nem elsõsorban az egykori kommunista belügy-
minisztert gyászolta, hanem inkább az embertelen rendszer elleni megvetését
fejezte ki. A tünetésszámba menõ demonstráció résztvevõi megérezték a hata-
lom gyengeségét és a maguk erejét.

Szintén fontos elõzmény volt két külpolitikai esemény. 1955-ben az osztrák
államszerzõdés értelmében kivonták a szovjet csapatokat Ausztriából, és az
ország semleges státust kapott. Ez felébresztette nálunk is a reményt, hogy
hátha Magyarországon sem akarnak örök idõkig állomásozni a megszálló
csapatok, bár ekkor érvényben volt már az új jogcímet adó Varsói Szerzõdés.
1956 nyarán a lengyelországi Poznanban nagy rendszerellenes tüntetés robbant
ki, amelyet levertek ugyan, de október folyamán ismét erõs antisztálinista és
nemzeti jellegû mozgalom bontakozott ki, aminek mederben tartása a szovjet
vezetésnek nagy gondot okozott.

Ezek a lengyel események adták az október 23-i budapesti tüntetésre az
alkalmat. Szegeden létrejött a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek Szövet-
sége (MEFESZ), majd az ország más városaiban is sorra alakultak az egyetemisták
szervezetei, amelyek pontokban fogalmazták meg követeléseiket. A leghíresebb
a Mûszaki Egyetem 16 pontja lett, ebben hirdették meg október 22-én a másnapi
tüntetést a lengyel nép melletti szolidaritás kifejezésére.

Ezekben a pontokban már megfogalmazódtak a forradalom fontos célki-
tûzései. A fõ célok: a nemzeti függetlenség, a demokratikus átalakulás, a szociális-
gazdasági viszonyok javítása. A nemzeti függetlenséget célzó követelés volt a
szovjet csapatok kivonása, a Sztálin-szobor lebontása, a Kossuth-címer visszaál-
lítása. A demokratikus átalakulást szolgálták a többpárti választások, Nagy Imre
miniszterelnöksége, a szabadságjogok, Rákosi és Farkas felelõsségre vonása.
Szociális-gazdasági cél volt a beszolgáltatási rendszer eltörlése, a normák felül-
vizsgálata, az egész tervgazdaság átalakítása, a szovjet-magyar gazdasági szerzõ-
dések nyilvánosságra hozása például.

Az október 23-án délután a Petõfi-szobornál kezdõdõ diáktüntetés néhány
óra alatt hatalmas, több százezres tömegdemonstrációvá vált. A lengyelek mel-
letti szolidaritás kérdése helyett egyre radikálisabb jelszavak hangzottak el,
amelyek a nemzeti függetlenség iránti vágyat fejezték ki: „Minden ország kato-
nája menjen saját hazájába!” „Aki magyar, velünk tart!” „Ruszkik haza!” Hamarosan
kivágták a zászlók közepébõl a gyûlölt Rákosi-címert is. Az eufórikus hangu-
latban mintha egyszerre szabadult volna fel a lefojtott energia. Mintha a megalá-
zott, megfélemlített, lenyomott nemzet egyetlen pillanat alatt felállt volna, és
megérezte volna roppant erejét.
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Este a nép által követelt Nagy Imre szólt a Parlament elõtt egybegyûlt kb.
200 ezres tömeghez. Beszédével megnyugtatni akart, de már nem hallgattak rá
az emberek. A megszólítás is rosszul sikerült: „Kedves elvtársak!” „Nem vagyunk
mi elvtársak!” – hangzott a válasz.

Még rosszabbul szerepelt Gerõ Ernõ, a párt elsõ embere esti rádióbeszédével.
Ebben nacionalistának, sovinisztának nevezte a tüntetõket, és kiállt az eddigi
eredmények, a szocializmus és a Szovjetunió mellett.

Tüntetésbõl forradalommá akkor váltak az események, amikor este ledöntöt-
ték az elnyomás jelképévé vált Sztálin-szobrot, és amikor megostromolták a
Rádiót. A Rádió ostrománál dördültek el este 9 óra körül az elsõ lövések,
megkezdõdött a fegyveres felkelés.

A diktatúra politikai vezetõi és az erõszakszervek parancsnokai nem voltak
felkészülve ilyen erejû felkelésre. A Gerõ-féle vezetés szorult helyzetében Nagy
Imrét kinevezte miniszterelnöknek, és segítséget kért a szovjet csapatok
parancsnokságától. (A szovjet tankok már Gerõ kérése elõtt megindultak Buda-
pest felé) A vezetés arra számított, hogy a szovjet harckocsik erõdemonstrációja
rendet teremt Budapesten is, mint ahogyan 1953-ban Berlinben történt. Ekkor
váratlan fejlemény következett: a nehézfegyverekkel nem rendelkezõ felkelõk
megtámadták a tankokat. Ezzel a forradalom egyben szabadságharccá is vált.
Megalakultak az ellenállás központjai a Corvin-közben, a Baross téren, a Széna
téren, Újpesten, stb. A fõleg fiatalokból és munkásokból szervezõdõ csoportok
a fegyverraktárakból szerzett kézifegyverekkel és benzines palackokkal – a városi
körülményeket kihasználva – súlyos veszteséget okoztak a szovjet alakulatoknak.

Másnap a történteket Nagy Imre miniszterelnök is ellenforradalmi felkelésnek
minõsítette és a kormány statáriumot hirdetett. A forradalmat azonban már
nem lehetett megállítani, országossá terebélyesedett. Október 24-én és 25-én
a fõvárosihoz hasonló megmozdulásokra került sor több vidéki városban, illetve
számos községben is. A fegyveres alakulatok több helyütt összecsaptak a tün-
tetõkkel, aminek nem egyszer tragikus következményei lettek. A legsúlyosabb
eset Mosonmagyaróváron történt, ahol a határõrlaktanya elõtti sortûznek több
mint félszáz tüntetõ esett áldozatul. Budapesten október 25-én a parlament
elõtt békésen tüntetõ és a szovjet harckocsizókkal barátkozó tömegbe a
környezõ épületek tetejérõl – valószínûleg ÁVH-s alakulatok – belelõttek. A
tömegmészárlás után olyan elszántsággal harcoltak a létszámukban is megnö-
vekedett felkelõ csoportok, hogy a békés megoldásnak már nem volt esélye.

A szabadságáért harcoló Budapesten különleges helyzet alakult ki, az
embereket az emelkedettség, az önfeláldozás, az összetartozás tudata jelle-
mezte. Mintha meg akarták volna mutatni maguknak és a világnak, hogy jobb
sorsra érdemes ez a nemzet. Már a forradalom elsõ napjaiban széthullott a
pártállam, viszont ezzel párhuzamosan jöttek létre a társadalmat összetartó
szervezetek: a munkástanácsok, forradalmi bizottságok. A fegyveres erõk szét-
zilálódtak, a szovjet csapatok pedig tapasztalva a nem várt ellenállást kénytelenek
voltak visszavonulni.

A forradalmi áradásnak hordaléka is volt. Elõfordultak lincselések, minde-
nekelõtt az ÁVH tisztjeire, legénységére vadásztak. Az októberi napokat azonban
nem ezek a szórványos esetek jellemzik igazán, hanem az, hogy nyitott ládákban
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lehetett gyûjteni a forradalomban elesettek hozzátartozói számára, vagy hogy
a betört kirakatókból alig tûnt el áru.

Öt nap alatt gyõzött a forradalom, és ezt október 28-án a Nagy Imre vezette
kormány is elismerte. Az volt a döntõ fordulat, hogy a kormány „nemzeti demok-
ratikus mozgalomnak” minõsítette az eseményeket, és ehhez az értékeléshez
csatlakozott Kádár János, az idõközben nevet váltó kommunista párt (MSZMP)
vezetõje is. Az 1945-ös koalíciós pártokból delegált miniszterekkel kiegészülõ
Nagy Imre-kormány elfogadta a forradalom összes fontos követelését. Tûzszü-
netet rendelt el, elismerte a forradalmi bizottságokat, többpártrendszerû, szabad
választásokra tett ígéretet, kezdeményezte a szovjet csapatok kivonását Buda-
pestrõl, feloszlatta a gyûlölt ÁVH-t.

Október 30-án valóban megkezdték a kivonulást a szovjet csapatok. Megala-
kult a Nemzetõrség, feladata a rend fenntartása volt. November 1-jén a kormány,
érzékelve a szovjet készülõdést egy esetleges újabb támadásra, semleges állam-
má nyilvánította Magyarországot, és bejelentette kilépését a Varsói Szerzõdésbõl.
A magyar miniszterelnök többször segítséget kért az ENSZ-tõl. Segítség azonban
nem érkezett sehonnan, ellenben a keleti határon át özönlöttek az országba az
új, friss szovjet páncélos alakulatok.

Hruscsov már október 31-én parancsot adott Konyev marsallnak, hogy készítse
elõ Magyarországon „a rend helyreállítását”. Konyev három napot kért a felké-
szülésre. Az USA moszkvai nagykövete tudatta, hogy országa nem érdekelt a
magyarországi beavatkozásban, a kelet-európai népeket nem tekinti lehetsé-
ges katonai szövetségesnek. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy a Szovjet-
unió szabad kezet kapott.

November 3-án, szombaton a sztrájkolók vezetõi megegyeztek a kormánnyal,
hogy hétfõn, 5-én felveszik a munkát, véget ér a sztrájk. A fõvárosban és vidéken
is nyugalom volt, lövöldözésekrõl alig érkezett hír.

A fogságából kiszabadult Mindszenty József esztergomi érsek beszédet mon-
dott a rádióban: „Egész helyzetünket azonban az dönti most el, hogy a 200 milliós
orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévõ katonai erejével. Rádió-
jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erõ növekszik. Mi semlegesek vagyunk, mi az
orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merül fel az orosz birodalom
vezetõiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz
le bennünket?”

Megkezdõdtek a tárgyalások a szovjet csapatok Magyarországról történõ kivo-
násáról. Magyar részrõl Erdei Ferenc államminiszter és Maléter Pál honvédelmi mi-
niszter vezette a küldöttséget. Az utolsó megbeszélésre a szovjet csapatok fõha-
diszállásán, Tökölön került sor. A magyar fél számára azonban váratlanul megjelent
Szerov tábornok, a szovjet államvédelmi szolgálat vezetõje, és – a nemzetközi
diplomácia szokásait durván megsértve – letartóztatta a magyar küldöttséget.

Vasárnap, november 4-én hajnalban a fõváros lakossága arra ébredt, hogy
sok páncélos özönli el a város utcáit, kíméletlenül rommá lõve azokat az épü-
leteket, ahonnan tûz alá vették õket. Megkezdõdött a második szovjet beavat-
kozás. A katonai megoldás mellett politikai legitimitást is igyekeztek felmutatni,
így ellenkormányt hoztak létre Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
néven. Az új testület élére a feladatra alkalmasnak látszó Kádár Jánost állították.
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Ellenállás

Nagy Imre, mielõtt elhagyta volna a Parlament épületét, november 4-én
hajnalban megrázó szavakat intézett az ország népéhez : „Itt Nagy Imre beszél, a
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke! Ma hajnalban a szovjet csapatok
támadást indítottak fõvárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes, demokratikus magyar kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a
helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”

Negyed nyolckor – oroszul is – felszólították a szovjet katonákat a rádión ke-
resztül, hogy ne lõjenek, egy rendezõ az Ave Maria lemezét tette fel. Néhány
perccel nyolc elõtt a magyar írók nevében Háy Gyula kért segítséget a világtól.
Segítség azonban sehonnan sem érkezett.

A november 4-i második intervenció során rendkívül nagy katonai erõket
vont össze a szovjet hadvezetés a forradalmi Magyarország ellen. A korszerûen
felfegyverzett 17 hadosztály összlétszámát hatvan és százezer közé teszik a
hadtörténészek. Ilyen erõvel szemben természetesen semmi esélye sem lehetett
az amúgy is szétzilálódott magyar honvédségnek. Indokolt volt tehát, hogy Nagy
Imre miniszterelnök – mielõtt reformkommunista híveivel a jugoszláv követségre
menekült – megtiltotta a magyar hadseregnek a szovjet csapatokkal szembeni
fegyveres ellenállást. Ennek ellenére kisebb-nagyobb katonai egységek felvették
a harcot a megszállókkal. A Soroksári úti Jutagyárnál légvédelmi tüzérek tar-
tóztatták fel a szovjet páncélosokat, Nagykovácsinál szabályos csatát vívtak a
szovjetekkel a Király Béla tábornok irányította alakulatok. Dunapentelét három
napig védte a helyõrség a támadókkal szemben.

A honvédség alakulatainál sokkal jelentõsebb ellenállást fejtettek ki a buda-
pesti szabadságharcosok. Az óriási túlerõvel szemben talán többen harcoltak
fegyverrel akkor, mint az októberi napokban. (A harcokban elesettek számából,
a szovjet hadijelentésekbõl és a forradalmárok visszaemlékezéseibõl lehet erre
következtetni.) Utólag igen nehéz megérteni, hogy miért kockáztatták ezrek az
életüket ebben a kilátástalannak tûnõ küzdelemben. Nyilván néhány napig még
sokan bíztak a világ segítségében, az ENSZ beavatkozásában. Miután ez elmaradt,
már csak a felháborodás, a düh vezette õket, amit az ország meggyalázása, a
forradalom leverése és bajtársaik halála miatt éreztek.

A fõváros belsõ kerületeiben néhány nap alatt megtört az ellenállás, a legsú-
lyosabb küzdelmek a Corvin közben, a Várban, a Széna téren, a Móricz Zsigmond
körtéren és a Baross téren folytak. Új jelenség volt az októberi elsõ támadáshoz
képest, hogy a szovjetek légierõt is bevetettek, és olyan új, korszerû harckocsikat
alkalmaztak, amelyeket Molotov-koktéllal szinte lehetetlen volt megsemmisíteni.

A legtovább Budapest külsõ kerületeiben tartottak a harcok, Zuglóban,
Újpesten, Csepelen, de november 10-11-én a szervezett ellenállás mindenütt
megszûnt.

A Kádár vezette ellenkormány tagjait november 7-én Szolnokról szovjet harc-
kocsik hozták fel Budapestre. Kádár még aznap letette az esküt Dobi István, az
Elnöki Tanács készséges elnöke elõtt. A nagy sietségben az alkotmányosság
látszatáról is megfeledkeztek, mert a törvényes Nagy Imre-kormány felmentésére
csak november 12-én került sor.
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A fegyveres ellenállás leverése még nem jelentette azt, hogy a Kádár-kormány
hatalma megszilárdult. Novemberben szinte az egész magyar társadalom elu-
tasította a megszállók által kinevezett bábkormányt. A szembenállás leghatáro-
zottabb formája a sztrájk volt, amit a forradalom napjaiban megalakult munkás-
tanácsok kezdeményeztek. Az általános sztrájk megszervezésében kulcsszerepet
játszott a november 14-én megalakult Nagy-budapesti Központi Munkástanács,
amelynek fiatal és bátor vezetõi kitartottak a forradalom fõ követelései mellett.
Kádár kénytelen volt tárgyalni a munkástanács vezetõivel (Bali Sándor, Rácz
Sándor, Sebestyén János), de mivel õk ragaszkodta a szovjet csapatok kivoná-
sához és Nagy Imre miniszterelnökségéhez, megegyezés nem jött létre. Kádárék
megpróbáltak Nagy Imrével is egyezkedni. Mivel õ nem volt hajlandó lemondani
a miniszterelnökségrõl, erõszakhoz folyamodtak. November 22-én hamis ígé-
rettel a jugoszláv követség elhagyására bírták Nagy Imrét és társait, majd szovjet
katonák letartóztatták és Romániába szállították õket.

Másnap, november 23-án a Kodály Zoltán elnökletével létrejött Magyar
Értelmiség Forradalmi Tanácsa felhívására 14 és 15 óra között elnéptelenedtek
az utcák. A lakosság így emlékezett meg az egy hónappal korábban kitört forra-
dalomról és annak eltiprásáról. December 4-én, a szovjet támadás hófordulóján
néma nõtüntetésre került sor. Lányok és asszonyok ezrei vonultak a Hõsök terére,
ahol a felvonultatott szovjet katonai kordon sem tudta megakadályozni, hogy a
tüntetõk virágokkal borítsák be az ismeretlen katona sírját.

Megtorlás

December elejére a hatalom számára kritikussá vált a helyzet. Az addigi
viszonylag békés módszerek kudarcot vallottak. Az egyezkedés, a tárgyalás, a
szociális ígéretek nem tántorították el a magyar társadalmat a forradalmi vívmá-
nyoktól, ezért a kormány a nyílt és tömegesen alkalmazott terror eszközéhez
nyúlt. A munkástanácsok országos szervezetének létrehozását megakadályozták,
majd feloszlatták a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsot, kétszáz vezetõt
letartóztattak, köztük Bali Sándort, Rácz Sándort. Bevezették a rögtönítélõ bírás-
kodást. (A statáriális eljárás elsõ áldozata Soltész József miskolci munkás volt,
akit 1956. december 15-én fegyverrejtegetésért ítéltek halálra és végeztek ki.)
December közepéig elsõsorban a szovjet katonai erõk végezték a rendcsinálást,
és ennek során több ezer embert vettek õrizetbe, a foglyul ejtettek közül pedig
többeket a helyszínen agyonlõttek. Ezután a megalakuló karhatalom vette át a
tisztogatás és megtorlás feladatát. A Münnich Ferenc vezetésével szervezett
Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom tagjai a legritkább esetben voltak
honvédek, még kevésbé magyar forradalmárok. A „pufajkásoknak” nevezett kar-
hatalmi alakulatok elsõsorban volt ÁVH-sokból és kommunista pártaktivistákból
szervezõdtek. Nagy szerepük volt a decemberi tüntetések elfojtásában. Több
vidéki városban – Salgótarján, Miskolc, Eger – sortüzeket adtak le a tüntetõkre,
amelyek során az óvatos becslések szerint is legalább százan vesztették életüket.

Miután a társadalom ellenállását megtörte a régi-új hatalom, megkezdõdött
a bosszú a forradalomban szerepet vállalókkal szemben. Annak ellenére, hogy
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1956. november 4-i nyilatkozatában a Kádár-kormány büntetlenséget ígért az
eseményekben részt vevõk számára, 1957 elejétõl tömegessé váltak a letartóz-
tatások. A megtorlások pontos számai nem ismertek, a rendszer igyekezett azt
titokban tartani. A perek rendszerint zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával
folytak.

Az ítéleteket az újra összehívott népbíróságok hozták, kiszolgálva a párt
elvárásait, az ítélethozatalt az MSZMP vezetõi gyakran közvetlenül is befolyá-
solták. Jelentõsebb ügyekben (például Nagy Imre perében) az MSZMP Központi
Bizottsága is állást foglalt.

A megtorlások 1956 novemberében kezdõdtek egyrészt a szovjet megszálló
hadsereg által elindított, majd leállított deportálásokkal, másrészt a Kádár-
kormány karhatalma által foganatosított letartóztatásokkal. A következõ hóna-
pokban is sok elhurcolásra került sor, és még 1960-ban is letartóztattak embe-
reket 1956-os tevékenységük miatt. Éveken át folytak a vizsgálatok, a bünte-
tõperek. Az alábbi idézet az 1956-os Intézet által kiadott 1956 kézikönyve címû
könyv Megtorlás és emlékezés címû III. kötetének bevezetõjébõl való: ”Több mint
20.000 fiatal vagy érett korú férfira és nõre szabtak ki börtönbüntetést, s bár a hatvanas
évek elején nagyobb részük szabadult, olyan is volt közöttük, aki csak 1974-ben került
ki börtönébõl. A halálos ítéletek száma legalább 500 volt, pontos számuk máig tisz-
tázatlan, de az megállapítást nyert, hogy az 1956-ot követõ öt évben mintegy 350
embert végeztek ki, s ebbõl 229-et egyértelmûen a forradalomban és a fegyveres
harcokban játszott szerepéért.” Több mint tízezer embert internáltak (Kistarcsa,
Tököl), sokakat elbocsátottak az állásukból vagy az egyetemrõl. Az elítéltek
családtagjait, gyermekeit még évtizedek múltán is hátrányos megkülönböztetés
érte a továbbtanulás, az elhelyezkedés vagy a külföldi utazások engedélyezése
során.

A halálraítéltek és kivégzettek névsorát tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy
kik voltak a Kádár-rendszer számára azok az ellenfelek, akiknek mindenképpen
meg kellett halniuk. Katonatisztek, akiknek az volt a bûnük, hogy a forradalom
mellé álltak illetve harcoltak a szovjet csapatok ellen (pl. Maléter Pál, Mecséri
János, Rémiás Pál, Pércsi Lajos). A felkelõcsoportok vezetõi (pl. Iván Kovács
László, Bárány jános, Szabó János (Szabó bácsi), Nickelsburg László, Szirmai Ot-
tó). Forradalmi szervezetek vezetõ személyiségei, akik emberségükkel, bátorsá-
gukkal tekintélyt szereztek környezetükben (pl. Brusznyai Árpád, Földes Gábor,
Tihanyi Árpád, Kósa Pál). Megdöbbentõ adat, hogy a munkások és parasztok
nevében kormányzó hatalom idején kivégzettek több mint kétharmad része
munkás és paraszt volt (pl. Farkas Imre, Palotás József, Balogh László, Magyar
Zoltán). A magukat mind-végig kommunistának valló politikusok, értelmiségiek
sem kerülhették el a halált, köztük az ország törvényes miniszterelnöke sem
(pl. Nagy Imre, Losonczy Géza, Szilágyi József, Gimes Miklós). A forradalom
idején még csak 15 éves Mansfeld Péternek is meg kellett halnia, 18.
születésnapja után néhány nappal végezték ki.

Az elsõ nagyobb perre 1957 januárjában került sor, ekkor ítélték halálra Dudás
Józsefet, a Nemzeti Forradalmi Bizottmány vezetõjét, valamint a Széna tériek
parancsnokát, Szabó Jánost. Ezt követõen került sor a Péterfy Sándor utcai kórház
ellenállóinak nyilvános perére, amelyben több halálos ítélet született. Pereket
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folytattak írók, fegyveres felkelõk, a nemzetõrség parancsnokai, forradalmi bi-
zottsági tagok ellen is. A számos halálos ítélet egy részét hosszabb börtönbün-
tetésre változtatták, így élte túl a megtorlást Fónay Jenõ, Mécs Imre és Ober-
sovszky Gyula.

A perek közül kiemelkedett Nagy Imre és társainak pere. A hitszegõ módon
letartóztatott miniszterelnök és társai ellen is koncepciós per folyt. Kádár János-
nak közvetlen szerepe volt abban, hogy az eljárást lefolytatták és a nemzetközi
közvéleményt is felháborító kegyetlen ítéletek születtek.  A legsúlyosabb ítéletek
a Thököly úti fegyveres felkelõk perében születtek, ahol Tutsek Gusztáv vérbíró
11 halálos ítéletet hozott. Mindegyiket végre is hajtották. A katonai bíróságok
összesen 93 végrehajtott halálos ítéletet hoztak. A Nagy Imre-kormány állam-
titkárát, Bibó Istvánt életfogytiglani börtönre ítélték. (Ugyanebben a perben
ítélték el Göncz Árpádot és Regéczy Nagy Lászlót is.) Az utolsó végrehajtott
halálos ítélet a Baross-téri csoport vezetõje, Nickelsburg László kivégzése volt
1961. augusztus 26-án. A még börtönben lévõk jó része 1963-ban amnesztiával
szabadult.

Az 1956-os forradalom veszteségei óriásiak voltak. A harcok során elestek
több mint két és fél ezren, megsebesültek kb. 20 ezren, és csaknem 200 ezer
ember – zömében fiatal – úgy döntött, hogy elhagyja hazáját. Legalább ekkora
veszteség volt azonban, hogy hosszú évtizedekre elveszett a hit, hogy a nemzet
megvalósíthatja akaratát, akár egy könyörtelen nagyhatalommal szemben is. A
forradalmat leverték, majd besározták, kiforgatták valódi mivoltából, végül olyan
ellenforradalommá nyilvánították, melyet „horthysta katonatisztek, bûnözõk,
fasiszták, imperialista ügynökök, grófok, bárók” csináltak.

Az 1956-os magyar forradalom a világtörténelem elsõ, korai vétója volt a
szocializmus, a pártállami berendezkedés, a szovjet birodalmi törekvések ellen.
A totális pártállammal szembeállította a demokratikus parlamentarizmust, az
emberi kiszolgáltatottsággal a szabadságjogokat, a nemzeti elnyomással, a biro-
dalomépítéssel szembehelyezte a nemzeti szuverenitást, így vált az egész világon
a függetlenségért és a szabadságért egyszerre küzdõ népek számára példává, s
így szerezte meg a magyarság számára a világ rokonszenvét.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a kommunista diktatúrák áldozatai
iskolai emléknapjának megtartását segítõ program készítésére. A programok célja,
hogy a középiskolák és szakiskolák számára segítséget nyújtsanak a február
25-i emléknap pedagógiailag tartalmas, élményszerû lebonyolításához.

Pályázni lehet a témával foglalkozó tanórák, vetélkedõk, filmek feldol-
gozása, helytörténeti megemlékezések, vagy egyéb iskolai programok
részletes leírásával. A leírásnak tartalmaznia kell

- a pedagógiai célokat
- mely korosztályoknak, ajánljuk a programot
- a program elõkészítésének módját
- a tanár által felhasználható szakirodalmat
- a program leírását
- a program elõkészítése és megvalósítása során felmerülõ nehézségek,

problémák kezelésének módját.

Elõnyben részesülnek azok a módszertani megoldások, amelyek a tanulók
aktivitására építenek, és elõsegítik motiváltságukat.

A pályamûvek terjedelme: 5 – 10 lap lehet.

Pályadíjak: I. helyezés: 100.000.-Ft
II. helyezés: 75.000.-Ft
III. helyezés 50.000.-Ft

A pályázatokat három példányban 2001. május 4-ig lehet beküldeni a
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory u. 10.).
A borítékra írják rá: Történelmi emléknapok, a kommunista diktatúrák áldozatai. A
pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó nevét és címét.

Egy pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be.

A pályamûveket az Oktatási Minisztérium mellett felállított szakértõi bizottság
bírálja el.

Eredményhirdetés 2001. június 5.

Budapest, 2001. január 12.



96

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



97

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



98

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



99

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



100

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



101

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



102

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



103

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



104

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



105

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



106

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



107

ISKOLAI EMLÉKNAPOK – A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA


