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Politikatörténeti Intézetben 2011. november 28-án, illetve az 1956-os Intézetben 2012.
április 2-án tartott alkalmakon a jelenkortörténet elismert műhelyeinek tagjai tiszteltek meg
jelenlétükkel, véleményükkel, kritikai meglátásaikkal. Dolgozatom mindkét alkalommal
benyújtásra alkalmasnak ítélték. A felvetett szempontok, megjegyzések hasznosítását
követően, 2012-ben már lényegében csak kisebb technikai javításokat végeztem a
szövegben.
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Előszó
A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 1956-ban a többpártrendszer körülményei
között alakult meg, majd több mint három évtizeden keresztül gyakorolt kizárólagos és
stabil politikai hatalmat Magyarországon. A Kádár János vezetésével újjászervezett párt
társadalmi elutasítottsága a kezdetekkor általános és csaknem teljesen egységes volt. A
hatvanas évek közepére azonban a rezsim már a kortársak által is érezhető, korlátozott
támogatottsággal rendelkezett. 1956. november 4. után a forradalom eredményeinek
védelme érdekében bel- és külföldön széleskörű összefogás jött létre a legkülönfélébb
felfogású emberek között. Rövid idő elteltével viszont a hatalom képes volt olyan
tömeggyűlések, kampányok, választások lebonyolítására, amelyek révén egyre gyakrabban
hivatkozhatott a magyar társadalom támogatására. Ezeknek a folyamatoknak a hátterében a
pártállam sztálini modelljétől való eltávolodás (desztalinizáció) mellett a párt megváltozott
hatalomgyakorlási módszerei álltak.
Az MSZMP vezetése hosszas viták során alakította ki azt a stratégiát, amely a restaurált
rendszerben a nem-kommunista világhoz, a pártonkívüliekhez való viszonyt meghatározta,
és amelyre a nyilvánosságban idővel a „szövetségi politika” fogalmával utaltak. Ennek
révén a történelmi küldetésükre, a nemzetközi körülményekre és a nép érdekeire hivatkozó
kommunisták maguk kívántak a (szocialista) nemzeti egység vezetőiként fellépni.
A világpolitikai érdeklődés középpontjában a magyarországi hatalom birtokosainak
többszörös kihívásoknak kellett megfelelniük. Míg uralmuk megszilárdítása, valamint a
szocialista országok üzenetei a határozott és keménykezű rendteremtést sürgették, a
nemzetközi környezet változásai új módszerek alkalmazását igényelték. A Rákosikorszaktól való elhatárolódás, a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) XX.
kongreszusán meghirdetett új irányvonal miatt a korábbi sztálinista politika nem volt
folytatható, az 1953-1955 közötti reformkurzus pedig a nyomában bekövetkezett társadalmi
robbanás miatt tűnt veszélyesnek. Az ország nyugalmának helyreállításához, az MSZMP
politikájának érvényesítéséhez megbízható közvetítőkre volt szükség. Ebben a helyzetben a
korábban koalíciós társként majd „társutasként” emlegetett, de 1949 után perifériára
szorított személyek szerepe ismét felértékelődött.
Az újjászervezett állampárttal történő együttműködés kiépülésének folyamata kevéssé,
illetve csak részlegesen vált a történeti köztudat részévé. Az 1956 utáni években
elhomályosult, hogy kik voltak, akik „pártonkívüliként” először álltak nyilvánosan az
MSZMP mellé, kik vállalkoztak a hatalom és az egyes társadalmi csoportok közti közvetítő
szerepre. Ez korántsem volt véletlen. Az MSZMP vezetői mindent megtettek annak
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érdekében, hogy a párt megalakulásának körülményei, a kezdeti megtorlás és a kádári
rendteremtés időszaka a feledés homályába merüljön. A népfrontos összefogás
elbeszélésekor pedig a párttörténetírás szelektíven idézte fel az együttműködés kialakulását.
Így az 1956-1963 közötti időszakból is csak a konszolidáció általános sémájába illeszkedő
események kerültek említésre. S bár a rendszer külföldi kritikusai, és a később
megszerveződő belső ellenzéke mindvégig igyekezett napirenden tartani a rezsim
születésének körülményeit, az emlékezés kapcsán elsősorban a megtorlás és az ellenállás
eseményeire koncentráltak. Ugyanígy az 1990 utáni történetírás részletesen feltárta az 1956os év történetét, a forradalmat követő restauráció folyamatát. A történeti érdeklődés eközben
jóval kisebb mértékben irányult arra, miként alakult az MSZMP viszonya a megszilárduló
rendszer anti-elitjéhez. Mi lett azoknak a közszereplőknek a sorsa, akik 1956 októberében
(sok esetben az 1945-1949 közötti átmeneti időszak után már másodszor) néhány napig
ismét a hazai közélet élvonalába kerültek, és nem váltak a különböző megtorló intézkedések
áldozataivá? Hogyan alakult az újjászerveződő párt viszonya az egykori koalíciós
partnerekhez, illetve az 1949 utáni útitársakhoz? Kik voltak a politikai rendszer szanálását
elősegítő párton kívüli, nem-kommunista közszereplők?
Disszertációmban az MSZMP népfrontos politikájának a kialakulását, az egypártrendszer
anti-elitjének kezelését kívánom áttekinteni. Mivel az 1945-ben jelentkező és 1956-ban
újjáalakult pártok, ha korlátozott értelemben is, a szélesebb társadalmai akaratot
reprezentálták, e politikai erők vezetőinek sorsa további elemzések alapjául is szolgálhat.
Így a szűk értelemben vett „szövetségi politika” vizsgálata a „kádárizmus” kialakulásához,
az 1956 utáni hatalomgyakorlás általános természetéhez is adalékokat szolgáltathat.
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Bevezetés
A politikatörténet többszörös jelentésréteggel bíró, ideológiailag terhelt fogalmai miatt
elemzésem megkezdése előtt szükséges néhány kifejezés, valamint az általam választott
vizsgálati módszer tisztázása. A „szövetségi politika” a Kádár-korszak egyik leggyakrabban
használt politikai, ideológiai és propagandafogalma volt. Az összetétel a hivatalos
megnyilatkozásokban két, összemosódó jelentéssel rendelkezett. Általános, „társadalmi”
értelemben – a marxista-leninista világlátás fogalmaival – a munkás és a paraszti osztály
valamint az értelmiség összefogását jelentette. Gyakorlati politikai, „intézményes”
értelemben a párttagok és a párton kívüliek viszonyát jelölte.1 Értekezésemben a
fogalomnak elsősorban szűkebb, történeti-szociológiai dimenzióját vizsgálom. Azt keresem,
hogy az MSZMP a politikájának társadalmi elfogadtatása, megvalósítása érdekében kiket és
milyen módszerekkel kívánt megnyerni az adott korszakban. Fel kívánom tárni, hogy a párt
milyen bevonási, illetve semlegesítési kísérletekkel igyekezett hatalmát stabilizálni.
Vizsgálataim elsődleges referencia csoportja az 1945—1949 közötti politikai elit.
Kérdésfelvetésem ezért így is összegezhető: Kiket és milyen módszerekkel sikerült
megnyerni a pártvezetésnek partnernek – a korabeli fogalmak szerint társutasnak, útitársnak
–a nem-kommunista politikai elit tagjai közül?
A politikai elit kialakulásának, átformálódásának, működésének jelentős nemzetközi
szakirodalma van. A származás vagy funkció szerinti változatos koncepciók érvényességét
elismerve disszertációmban elsősorban a magyar historiográfiai hagyományokra, az 19451949 közötti korszakkal kapcsolatos alapvető kutatási eredményekre támaszkodtam.2 A
politikatörténeti folyamatok elemzésén túl, a kisgazda és a parasztpárti elittel kapcsolatban
adatgazdag összegzések állnak rendelkezésre. Más pártok vezetőrétege a vonatkozó
monográfiák alapján feltárható. Vizsgálódásaim ugyanakkor nem terjedtek ki a
Szociáldemokrata Pártra (SZDP). Ennek tagjait — tágabb értelemben a munkásmozgalmi
hagyományokat — ugyanis a többi politikai erőtől eltérően kezelte, illetve integrálta az
MSZMP. Igaz ugyan, hogy számos rokon vonás is fellelhető az SZDP és más pártok
sorsában: a „felszalámizástól”, vezető politikusok elüldözésén és koncepciós pereken át
1

A témai korai, teoretikus igényű megközelítésével kapcsolatban ld.: VASS Henrik (szerk): A kommunista
párt szövetségi politikája 1936-1962. Budapest, Kossuth, 1966. A mindennapi politikai használat példái:
KÁDÁR János: Szövetségi politika - nemzeti egység: Beszédek és cikkek: 1978-1981. Budapest, Kossuth,
1981., KÁDÁR János: A szocializmus megújulása Magyarországon. Válogatott beszédek és cikkek 1957-1986.
Budapest, Kossuth, 1986.
2
M. KISS Sándor — TÓTH Pál Péter: A Horthy rendszer anti-elitjének történetszociológiai vizsgálata.
Budapest, 1985., TAKÁCS Károly: Az elit szociológiai fogalmáról. In: Szociológiai Szemle, 1998/1., 139–
148., VALUCH Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. században második felében. Budapest,
Osiris, 2001, 121-139.
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néhány prominens (kollaboráns) magas közfunkciókban történő szerepeltetéséig. Azonban a
fennálló ideológiai és taktikai korlátok nem tették lehetővé az 1948-ban a kommunista
párttal egyesülő, abba beolvadó egykori (baloldali) szociáldemokraták akármilyen
megkülönböztetését. Jól mutatja ezt, hogy a Kádár János mellett meghatározó szerepet
játszó, egykori SZDP pártvezető Marosán György megbuktatása is inkább személyes, mint
ideológiai-politikai okok miatt történt.
Az anti-, vagy ellenelit tagjai közé számítottam azokat, akiknek a véleményével,
tevékenységével politikai elemzéseik során a párt vezetői számoltak. Az ezekkel a
kifejezésekkel szinonim alternatív-elit megjelölés pedig kifejezi azt is, hogy a párt
társadalmi kapcsolatainak kiépítése közben az egykori politikusok befolyásának
felhasználásával is számolt. (Az MSZMP vezető testületei ülésein szóba kerülő nemkommunista közszereplőket tartalmazó táblázatot mellékletként közlöm.) Ezeket a
közszereplőket tehát rekrutációjukat tekintve nevezhetnénk koalíciós-elitnek, az 1956-os
politikai fejlemények fényében ellenelitnek, megnyerésük következtében kooptált-elitnek is.
Fontos azonban leszögezni, hogy az elit kifejezésnek ezekben az esetekben nem
tulajdoníthatunk semmilyen normatív tartalmat, a kifejezés pusztán az MSZMP vezetőinek
világlátására, percepciójára utal. Vizsgálatunk arra korlátozódik, tehát, hogy a restaurált
egypártrendszerben a hatalom birtokosai miként határozták meg és kezelték a közélet
informális szereplőit.
A Magyar Szocialista Munkáspárt a lenini „demokratikus centralizmus” elve alapján
szervezett politikai erő volt. A szigorúan hierarchikus struktúrában a párt felsőbb vezető
testületeinek döntései az alsóbb szinten elhelyezkedő szervek számára kötelezőek voltak. A
párt élén állóknak egyéb hatalmi (információs) pozícióik miatt az egész szervezet
működtetésére döntő befolyásuk volt. Mégis voltak (főként a pártszervezés kezdeti
szakaszában) a többszázezres struktúrában eltérő háttérrel, érdekekkel bíró csoportok is. A
belső törésvonalak, valamint a lokális sajátosságok vizsgálata további kutatások tárgya
lehet. Elemzésemben elsősorban a párt központi, vezető testületi üléseinek anyagaira
(MSZMP Központi Bizottság, Politikai Bizottság, Titkárság) koncentráltam.
Vizsgálódásaim időhatárai 1956. október 31., az MSZMP megalakulása és 1963. március
22., a forradalom után megválasztott második országgyűlés összehívásának időpontja. Ez a
szakaszhatár megfelel a klasszikus, a párttörténetírás által is használt korszakolásnak, amely
az időszakot a konszolidáció idejeként emlegette. Bár a rendszer restaurálását, szanálását
elemző, a „kádárizmus” kialakulását feltáró újabb politikatörténeti feldolgozások a
hangsúlyosabb

folyamatok

miatt

másképp helyezik

el

az

időhatárokat,

témám

szempontjából ezeknek a korszakhatárok a használata tűnt célszerűnek több okból. 1) Az
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egykori társutasok szerepeltetése, a többpártrendszer kérdése a választások kapcsán került
hangsúlyosan a pártvezetés napirendjére. 2) A nem-kommunista közéleti szereplők
integrálására hivatott Hazafias Népfront aktivitása is ezekben az időszakokban nőtt meg. 3)
Az MSZMP VIII. kongresszusa után számos intézményben, többek között az
állambiztonsági szerveknél is felülvizsgálták, átfogóan értékelték a korábbi politikusokkal
kapcsolatos munkát. Amint a források elsődleges áttekintése is mutatta, az egykori pártokra,
a társutasokra utaló, 1958-1959-től eltűnő hivatkozások, megjegyzések utoljára 1962-ben
bukkantak fel.
Az MSZMP „szövetségi politikáját” kronologikusan és a hatalom elkülönülő szférái szerint
is vizsgálom. Az elemzés során az intézményes, formális viszonyoktól az informális
kapcsolatok felé haladok, azaz a hivatalos, ideologikus szinttől a pragmatikus, mindennapi
politika világa felé igyekszem közelíteni. Így a párt vezető testületeiben lefolytatott viták
bemutatása, a legfontosabb határozatok és politikai intézkedések elemzése után a
„szövetségi politika” intézményes keretéül szolgáló Hazafias Népfront megszervezését
mutatom be. Ezt árnyalja a politikai rendőrség, az állambiztonság működésének felvázolása.
A Belügyminisztérium keretében újjászervezett titkosszolgálatok egyfelől egy sajátos
csatornát jelentettek a hatalom és az állampolgárok (esetünkben az anti-elit tagjai) között,
másrészt az állambiztonsági direktívák, intézkedések a hatalom nyers törekvéseire is
rámutatnak. A rendelkezésre álló levéltári források ugyanakkor lehetővé teszik a hatalom és
az alternatív elit kapcsolatának egy még személyesebb szintjének feltárását. Az MSZMP
vezetőinek és a tekintélyes közszereplők levelezésének, korabeli naplórészleteknek a
felhasználása újabb részleteket árulhat el a hatalom közelítési, megnyerési kísérleteiről.

A korszak belpolitikai folyamatainak elemzésén túl dolgozatomban rá kívánok mutatni
azokra a történelmi mintákra, hagyományokra, valamint nemzetközi tényezőkre is, amelyek
a vizsgált viszonyrendszert alapjaiban meghatározták. A Magyar Szocialista Munkáspárt
vállaltan a magyar(országi) kommunista pártok utódaként jött létre. Bár az 1956-ban a
többpártrendszer körülményei között felvett nevét nem változtatta meg, a személyi,
szervezeti folytonosság mellett szimbolikus értelemben is egy négy évtizedes politikai
hagyomány és kultúra éltetője volt. Ez lehetővé, sőt szükségessé teszi, hogy elemzésemet a
szűk szakaszhatárokon túl, kiterjesztve, tágasabb időhorizontot szem előtt tartva végezzem.
A kommunisták mély tapasztalatokkal rendelkeztek a más pártokkal történő taktikai
együttműködés, a nem-kommunista közéleti szereplők kezelése terén. Ezeknek a
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hagyományoknak a felhasználása a politikai tervezés, az egymás közti viták során éppúgy
fontos volt, mint a népfrontos együttműködés új elbeszélésének megteremtésekor.
Végezetül témám tárgyalása során nem hagyható figyelmen kívül, hogy a társadalom
különböző csoportjainak, így a rendszer alternatív elitjének a kezelését is alapvetően a
nemzetközi folyamatok határozták meg. Magyarországra 1956-ban világméretű érdeklődés
irányult. A nyugati világ és a szocialista blokk országai más-más okból figyelemmel
kísérték a magyar belpolitikai fejleményeket is, és eltérő eszközeikkel igyekeztek
befolyásolni azt. Az 1956 utáni években nemcsak az ENSZ előtt lévő „magyar kérdés”
körüli vita folyt. Az évek során különböző csatornákon sajátos párbeszéd is kialakult a
nyugati világgal, s benne a több százezer magyar emigránssal. Mindez visszatekintve a
hidegháborús korszak általános enyhülésének a folyamatába illeszkedik. Azt azonban már a
kortársak is érzékelhették, hogy a kádári pártvezetés belpolitikai lépéseinek hátterét a
szovjet pártfőtitkár szilárd támogatása biztosította. Az adott korszak a nemzetközi
párbeszédet is megújító, hruscsovi politika fénykorának tekinthető. Ezért az MSZMP
„szövetségi politikájának” kialakulásával kapcsolatban a szovjet külpolitika változó
hatásaira is rá kívánok mutatni.
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A „szövetségi politika” előzményei
„Nálunk, Magyarországon a különböző szövetséges pártok még 1948 után is bizonyára
hasznos segítséget nyújthattak volna az építőmunkánkban. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a
lehetőségeket nem használtuk ki kellően. De most, majdnem tíz évvel későbben, a
történelmet nem lehet visszaforgatni.”
(Kádár János az országgyűlés 1957. május 9-i ülésén)

Világforradalmi célok — magyarországi realitás (1918-1935)

Amikor 1956 októberének kritikus napjaiban a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP)
feloszlatásával létrejött a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), a magyar
kommunistáknak a politikai és mozgalmi krízisek kezelésében már közel négy évtizedes
tapasztalata volt. 1918-tól kezdve a párt tagjainak hat különböző politikai rendszerben3,
ezen belül több eltérő stratégiai helyzetben kellett megfogalmazniuk taktikájukat a politikai
tér többi szereplőjével kapcsolatban. A kommunisták magukat forradalmároknak
tekintették, de az adott reálpolitikai helyzetekben a kompromisszumok megkötését is hamar
el kellett sajátítaniuk. Ezek a hagyományok jelen voltak a párttagok mindennapjaiban is.
Számukra a párttörténet erőteljes legitimációs funkcióval bírt. A „közös harc” történetének
kanonizált változatát minden funkcionáriusnak ismernie kellett. A mozgalomhoz tartozás
egyik alapvető kritériuma ennek mindenkori elfogadása volt.4
Ugyanakkor 1956-ban a pártállami rendszer néhány nap alatt bekövetkező magyarországi
dezorganizálódása lehetőséget kínált a mozgalom múltjának újraértelmezéséhez is. A régi-új
párt megszervezéséhez hozzákezdő politikusok saját tapasztalataik, sérelmeik és aktuális
céljaik alapján belső vitáikban a „munkásmozgalom történetének” korrekciójára is
törekedtek. Az ebből levont tanulságok folyamatosan jelen voltak a párt politikájáról, a
politikai berendezkedésről, a potenciális együttműködőkről folytatott vitákban is. Az
MSZMP „szövetségi politikájának” vizsgálatához ezért nélkülözhetetlen ezeknek a
mintáknak, a kommunista párt (illetve a munkásmozgalom) és a külvilág korábbi
kapcsolatának vázlatos áttekintése.

3

FÖLDES György: Kihívás és válasz. Néhány gondolat a magyar politikáról és politikatörténetről. In.:
Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Szerk.: BALÁZS Imre József,
HORVÁTH Andor, KOVÁCS Kiss György. Komp-Press Kiadó - Korunk, Kolozsvár, 2007, 283-289.
4
Az 1956 előtti évek egyik legnagyobb példányszámban megjelenő könyve a Szovjetunió Kommunista
(Bolsevik) Pártjának (SZKP) történetét feldolgozó, „Rövid tanfolyam” néven is ismert kiadvány volt. Az első
magyarországi kiadása: A Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártjának története. Szerk. a Szovjetúnió
Kommunista Bolsevik Pártja Központi Bizottságának Komissziója. Debrecen, [Szabadság Ny.], 1945.
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Az első világháborút követő belpolitikai krízisben a Kommunisták Magyarországi Pártja
bolsevik típusú pártként alakult meg 1918. november 24-én.5 A pártot létrehozókat az a hit
vezette, hogy a világforradalmi hullámot kihasználva juthatnak hatalomra, valósíthatják meg
a proletárdiktatúrát, a magyarországi kommunista rendszert. E törekvésekkel szemben
idővel a hatalomban lévő Károlyi-kormány is erőteljesen fellépett. A börtönbe került
kommunista vezetők így végül a szociáldemokrata párttal egyesülve puccsszerűen ragadták
meg a hatalmat és kiáltották ki a Tanácsköztársaságot.6 A rendszer 133 napos fennállásának
egyik alapvető jellemzője volt, hogy a radikális társadalmi reformok, illetve az ország
területi integritásának védelme7 miatt számos nem kommunista közéleti személy is
együttműködött a rezsim vezetőivel.8 Így a hatalomban eltöltött rövid időszak a
magyarországi kommunisták számára mély tapasztalatokat jelentett: 1) a világpolitikai
fejlemények hatásait, 2) a munkásságot képviselő szociáldemokrata párttal való kapcsolatot,
3) a szélesebb összefogás lehetőségeit illetően. 1918-1919-ben ugyanis az új európai és
világrendben a forradalmi kísérletek sorra elbuktak, Magyarországon is konszolidálódott az
ellenforradalmi rendszer.9 S bár az 1919 után illegalitásba kerülő és frakciókra bomló
kommunista párt mindvégig felvállalta a Tanácsköztársaság örökségét, a tanulságokról éles
viták folytak a különböző csoportok között. Új helyzetet csak a Szovjetunió megerősödése,
majd a közép-európai térségben történő megjelenése teremtett. A múlt értékelése mellett a
jövőbeni teendők megszabásában is a moszkvai irányelvek váltak kizárólagossá. Kezdetben
a Szociáldemokrata Párthoz (SZDP) és mozgalomhoz való viszony a belső frakcióharcok
egyik központi témája lett. Az időnként megfogalmazódó együttműködési igénnyel és
stratégiával szemben a SZDP polgári demokratikus rendet átmenetileg elfogadó vezetőire
többnyire a mozgalom árulóiként tekintettek. A viszonyt nagyrészt meghatározta a sztálini
„szociálfasizmus” koncepció érvényre juttatása, illetve időnkénti háttérbe szorulása.10
Ennek központi állítása szerint a szociáldemokrata pártok a fasizmus szálláscsinálóinak
voltak tekintendők, megosztó szerepük miatt a legveszélyesebb, ellenséges politikai erőknek
számítottak. Ez az elgondolás háromszor is meghatározó volt a Szovjetunió Kommunista
Pártjának (SZKP) életében: 1924–1934 között, 1939–1941 között és bizonyos mértékig
5

A megalakulás pontos időpontja korszakunkban a negyvenéves évforduló kapcsán vált kérdéssé. Ld. Kálmán
Endre az MSZMP PB 1958. szeptember 16-i ülésére készített feljegyzését, amelyben azt javasolta Marosán
Györgynek, hogy „meg kellene engedni, hogy a tudományos kutatásokban vita folyjék a párt megalakulásának
időpontjáról”. –MOL 288. f. 5/94. ő. e.
6
ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris, 2001, 124.
7
20. századi magyar történelem. 1990-1994. Szerk.: PÖLÖSKEI Ferenc, GERGELY Jenő, IZSÁK Lajos,
Budapest, Korona, 1997. 111.
8
ROMSICS, 127.
9
ORMOS Mária: Magyarország a két világháború korában (1914-1945). Debrecen, Csokonai, 1998, 61-65.
10
A kommunista párton belüli vitákkal kapcsolatban ld.: BORSÁNYI György: Gondolatok a Kommunisták
Magyarországi Pártja történetéről (1918-1944). In Múltunk 1995/1, 3-37.; RAINER M. János: Nagy Imre.
Politikai életrajz. Budapest, 1956-os Intézet, 1996, 120-126.
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1948–1953 között.11 Jórészt a többi „polgári politikai erőhöz” való viszony is ehhez az
ingadozáshoz hasonlóan alakult. Eközben az államhatalom szabta keretek 1945-ig
változatlanok maradtak a kommunistákkal szemben. A magyar országgyűlés által elfogadott
1921. évi III. törvény illegalitásba szorította a mozgalom tagjait. A horthysta rendvédelmi
szervek és titkosszolgálatok által üldözött párt továbbra is az ország forradalmasítását, a
proletárdiktatúra megteremtését tartotta céljának. Ez a törekvés és a Tanácsköztársaság
cselekményeiért
együttműködést.12

indított

eljárások

Ráadásul

az

lehetetlenné

illegalitásban

tették

a

nagyrészt

kommunistákkal
külföldről

való

újjászervezett

Kommunisták Magyarországi Pártja a Komintern magyar szekciójaként működött. Így a
hivatalos propaganda könnyen a szovjet bolsevizmus hazai ügynökeiként leplezte le tagjait.
S bár az üldöztetés és a folyamatos frakcióharcok miatt a magyar közéletbe szervesebben
kapcsolódó, alternatív kommunista csoportok is létrejöttek, mélyebb kapcsolatot nem
sikerült kiépíteniük a rendszer egyre bővülő politikai ellenzékével. A kommunista párt az
ellenforradalmi propaganda antihőse maradt, tevékenysége a rendszer legitimációjának
állandó hivatkozási alapjául szolgált.

A népfrontpolitika hagyománya (1935-1943)
A kommunista mozgalom világstratégiájában a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt
hatalomra jutása hozott változást. 1935-ben a Komintern VII. kongresszusán került sor az
antifasiszta

népfrontpolitika

meghirdetésére.13

Ekkor

nyilvánították

ki,

hogy

a

demokratikusnak tekintett erőkkel történő együttműködés fő célja a fasizmus elleni
általános összefogás megteremtése. A „szövetségi politika” kifejezés innentől kezdve terjedt
el széles körben. Ennek az új stratégiának azonban a dezorganizált magyar kommunisták
között kezdetben nehezen lehetett érvényt szerezni.14 Az illegalitás időszakában,
üldöztetések és lebukások közepette a kommunisták kapcsolatai szinte teljesen
szétzilálódtak.15 A szervezetek, csoportok újjáalakítását többször külföldről hazaküldött
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A szociáldemokráciával való kapcsolatról zajló politikai, stratégiai vita az ideológiai publicisztikai írások
mellett áttételesen a történetírásban is folytatódott.
12
ROMSICS Ignác: Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1914-1999. 1. köt. Budapest, Osiris, 2000, 162-165.
13
A népfrontpolitika magyarországi meghirdetésének következményeiről: A Magyar Népfront története:
Dokumentumok, 1935-1976. 1-2. köt. Főszerk.: KÁLLAI Gyula, Budapest, Kossuth, 1977., 33-51. A magyar
forradalmi munkásmozgalom története. 2. kiadás. Szerk.: NEMES Dezső. Budapest, Kossuth, 1970. 332-334.
14
PINTÉR István: Népfront Magyarországon. A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa és a
magyarországi munkáspártok. Budapest, Kossuth, 1985, 5-10.
15
A helyzet hozzájárult ahhoz, hogy az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) vizsgálótisztjei 1948 után különböző
konstruált vádakat fogalmazzanak meg egykori elvtársaik ellen. Így lett Hain Péternek, Sombor-Schweinitzer
Józsefnek (a horthysta titkosszolgálatok vezetőinek) az ügynöke Rajk László, Kádár János, Marosán György
és sokan mások.
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emberekkel igyekeztek elősegíteni.16 Az emigrációban megfogalmazott koncepciók közül a
későbbiek szempontjából a legjelentősebb Révai József ideológusi tevékenysége lett, aki a
Komintern irányváltása után a magyar közéletet figyelve kereste (s a népi írók
mozgalmában részben meg is találta) a párt potenciális szövetségeseit.17
Az ellenforradalmi rendszer válsága és egy új politikus generáció színre lépése ugyanakkor
újabb szerepekkel bővítette a kommunisták és a külvilág kapcsolatát. Ezek rekonstruálása
különösen nehéz feladat, egyrészt a források hiánya, másrészt az azóta bekövetkező
rendszerváltozások nyomán megfogalmazott eltérő elbeszélések miatt. Jól példázza ezt,
hogy míg a kádárista történetírás a rendszerkritikus Márciusi Front 1937-es létrejöttét a
népfrontpolitika visszavetítésével18 igyekezett ábrázolni, addig 1947 után az emigrációban
ezzel élésen szembenálló állítások fogalmazódtak meg. Így a radikális társadalmi
követeléseket megfogalmazó mozgalommal kapcsolatban két egymást gyökeresen tagadó
interpretációs séma vitája bontakozott ki.19 A népi írók szerepét a legmarkánsabban, az
emigrációba kényszerült Kovács Imre visszaemlékezése emelte ki.20 Ugyanakkor a
magyarországi munkákban a kommunisták döntő befolyásának bizonyítására történt
kísérlet,21 illetve változó társadalomtörténeti szempontokat vettek figyelembe.22 A legújabb
elemzések, már árnyaltabb politikatörténeti értelmezésekkel szolgálnak. Ezek szerint az
Egyetemi Körbe beépült fiatal kommunistáknak, elsősorban Donáth Ferencnek valóban
része volt a mozgalom elindításában és a program körvonalazásában is. Később mégis a
népi írók23 szerepének fontossága növekedett meg.24 Tehát az eszmei és politikai
kölcsönhatások jóval összetettebbek voltak mint azt a későbbi, politikailag motivált leírások
rögzíteni igyekeztek.
16

Így a mozgalomhoz illetve a párthoz való kötődés igazolása is képlékennyé vált. Ez sajátos múltértelmezési
lehetőségeket kínált 1956 után, amikor a munkásmozgalmi hagyományok összebékítésén kezdtek dolgozni.
17
A Magyar Népfront története: Dokumentumok, 1935-1976. 1-2. köt. Főszerk.: KÁLLAI Gyula, Budapest,
Kossuth, 1977, 128-133, 161-170.
18
KÁLLAI, 1977, 5-27.
19
ROMSICS Ignác: A Márciusi Frontról – 70 év távlatából. In: Uő.: Történelem, történetírás, hagyomány.
Budapest, 2008, Osiris. 288-296.
20
KOVÁCS Imre: A Márciusi Front. New Brunswick, 1980, Magyar Öregdiák Szövetség. 54-55.
21
Ld. Szántó Zoltán jelentését, a kommunista Donáth Ferenc instrukcióinak döntő hatásáról. - A Magyar
Népfront története. Dokumentumok 1936-1976, Főszerk. SZABÓ Bálint. 1. köt. Budapest, Kossuth, 1977, 121123.
22
BORBÁNDI Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. New York, Püski, 1983, 249.;
SALAMON Konrád: A Márciusi Front. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, 18-19.; Magyarország története.
Főszerk. MOLNÁR Erik. 1. köt. Budapest, Gondolat, 1964, 414.; A magyar forradalmi munkásmozgalom
története. 2. kiad. Szerk.: NEMES Dezső- 1-2. köt. Budapest, Kossuth Kiadó, 1970, 441.; PINTÉR István:
Haladó egyetemi diákmozgalmak és a Márciusi Front 1935-1938. In: A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai
Magyarországon 1918-1945. Budapest, Kossuth, 1978, 259-352.
23
Az 1937. októberi makói találkozón résztvevők közül sokan jelentős közéleti pályát futottak be és
korszakunkban a potenciális szövetségesek közé tartoztak: Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Veres Péter.
24
Az 1938. márciusi programban például kimutatható a kommunista hatás (elsősorban a pánszláv veszély
kikerülésével és az osztály nélküli társadalom pontjának bekerülésével), ugyanakkor a törekéveseikkel
ellentétes politikai célok is megfogalmazódtak a szövegben (a diktatúra elvetése, a magyarság vezető
szerepének emlegetése, a népi gyökerű magyar kultúra kifejlesztése).
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Ugyanakkor a rendelkezésre álló források mélyebb elemzése rámutat arra is, hogy a
korszakban a politikai identitások sem voltak stabilak. Az illegalitás körülményei között, az
üldöztetéseket elszenvedve, illetve a nemzetközi fordulatok idején, erőteljes, esetenként
szélsőséges véleményváltozások mutathatók ki az egyes személyeket, csoportokat25,
családokat26 tekintve. Ezek az adott helyzetben ígéretesnek vagy szükségesnek tűnő
szövetségkötéseket is eredményezhettek, amelyek alapvetően határozhattak meg a későbbi
politikai karriereket. A Rákosi-korszakban az 1935-1944 közötti kapcsolatfelvétel könnyen
árulássá minősülhetett, és életveszélyessé is válhatott. Ezzel szemben a konszolidációra
törekvő Kádár-rezsim, 1956 után legitimitását, társadalmi beágyazottságát erősítendő
igyekezett ezeket a hagyományokat integrálni saját történetébe.27

Antifasiszta szövetség, „koalíciós politika” és ezek felszámolása (19441953)
A kommunisták — miként arra Kádár János hatalomra kerülve is emlékeztetett28 — a
politikai

karanténból

a háború- illetve németellenes,

antifasiszta tiltakozásokba,

megmozdulásokba való bekapcsolódással törtek ki véglegesen. A párt elfogadását más
csoportok részéről döntően a hadihelyzet változása, a világháború várható végkimenetelével
kapcsolatos álláspontok határozták meg.29 A Vörös Hadsereg előretörésével az
együttműködési hajlam egyre erősebb lett. A háborúellenes ellenállási mozgalmak valódi
történetének rekonstruálása azonban szintén óvatosságot igényel. A történeti források száma
ebben az esetben is csekély. A konspiratív környezetben lezajlott események pedig később
hosszú időn át fontos legitimációs célokat szolgáltak, a párt „üdvtörténetének”, a hivatalos
múltértelmezés kliséinek megfelelően kerültek bemutatásra.30 A hazai és a moszkovita
kommunisták párton belüli stratégiai vitájának egyik jellegzetes tünete volt például a
Kommunista Párt feloszlatása és a Békepárt megalakítása körüli polémia. Erre az aktusra
elvileg a partnerekkel, szövetségesekkel való jobb együttműködés érdekében került sor a
Komintern 1943-as feloszlatása után. Később ez politikai, majd koncepciós vádként
25

Az ún. nyilaskommunistákkal kapcsolatban ld. UNGVÁRY Krisztián: Egy klasszikus koncepciós ügy –
Péntek István reformkommunista szervezkedése. In: TABAJDI Gábor, UNGVÁRY Krisztián: Elhallgatott
múlt. A pártállam és a belügy. Budapest, Corvina Kiadó – 56-os Intézet, 2008, 233-241.
26
Ezt jól példázza a Rajk-család története. – Duncan SHIELS: A Rajk fivérek. Budapest, Vince Kiadó, 2007.
27
KÁLLAI Gyula: A magyar népfront négy évtizedéről. Budapest, Magvető, 1977.
28
Kádár János felszólalás az MSZMP PB 1957. szeptember 17-i ülésén. MOL 288. f. 5/44. ő. e.
29
A népi mozgalomban lejátszódó ideológiai, politikai változásokról ld.: A népi mozgalom és a magyar
társadalom. Szerk.: SIPOS Levente, TÓTH Pál Péter. Budapest, Napvilág, 1997.
30
Az ellenállási mozgalmak történetéről ld. összefoglalóan: PINTÉR István: Magyar antifasizmus és
ellenállás. Budapest, Kossuth, 1974.; újabban: Magyarország, 1944. fejezetek az ellenállás történetéből.
Szerk.: M. KISS Sándor. Budapest, Nemzeti tankönyvkiadó, Pro Homine, 1944 Emlékbizottság, 1994, 163314.
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fogalmazódott meg.31 Sőt a likvidátorság vádja Kádár Jánossal szemben újult erővel
fogalmazódott meg 1956-ban, miután a Magyar Dolgozók Pártájának feloszlatásának
bejelentette.
Annyi mindenesetre megállapítható, hogy néhány kezdeti antifasiszta megmozdulás32 után
egy intenzívebb, tervszerűbb és a hosszú távú következményekkel számoló együttműködés
jött létre a magyar rendvédelem majd a német megszállók által üldözött, perifériára szoruló
csoportok között. 1944. május közepén a Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt,
a Békepárt, a Kettőskereszt Szövetség részvételével alakult meg a Magyar Front mint az
ellenállás legfőbb koordináló szerve.33 Később a szervezetszerű együttműködés részese lett
a Nemzeti Parasztpárt és csatlakoztak katolikus tömegszervezetek is.34 Az ellenállás
szervezeteiben való részvétel (sokszor esetleges vezető szerep) a résztvevők további
politikai karrierjének is alapjává vált. Az illegalitásban, együttműködésben folytatott
embermentő

tevékenység

eredményezte.

35

további

sajátos

személyes

kapcsolatok

kialakulását

is

Emellett a világháborús időszak gyors pártkarriereket is lehetővé tett. Más

politikai csoportok vezetőihez hasonlóan a KMP illegális Központi Bizottságának tagjai
(Apró Antal, Horváth Márton, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Kovács István, Rajk
László) is ennek az időszaknak köszönhetik későbbi szerepüket. Bár 1944-től háttérbe
szorultak a Magyarországra érkező moszkovitákhoz képest, kivívott helyzetük alapján a
pártvezetés tagjai maradtak, és 1956-ben ismét előre léptek.36
A második világháború befejeződését követően Magyarország különleges geopolitikai
helyzetbe került. A nagyhatalmak között kialakult erőviszonyok, valamint Sztálin stratégiai
céljai következtében egy sajátos átmeneti helyzet jött létre. Az ország gyors ütemű
szovjetizálása helyett plurális politikai rendszer került kiépítésre.37 A korábbi politikai
vezetés szinte teljes kompromittálódásával, illetve távozásával egyszersmind egy új politikai
elit jött létre. A Moszkvában kidolgozott keretek ugyanakkor a továbbiakban megszabták a
nyilvános mozgásteret. A megszállók által elfogadott, legális pártok így koalícióba
tömörültek. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front közös programja 1944. november 30án került nyilvánosságra. A kommunista párt tagjai eközben folyamatosan „elősegítették”

31

Roger GOUGH: Kádár János, a jó elvtárs?. Budapest, JLX Kiadó, 2006, 97-119.
SZABÓ, 1977, 278-331.
33
A Magyar Front. Szerk. KÁLLAI Gyula, PINTÉR István, SIPOS Attila, Budapest, Kossuth, 1984.,
KOROM Mihály: A Magyar Frontban részt vevő politikai erők és tevékenységük jellemzői. In: M. KISS, 1994,
163-181.
34
PÖLÖSKEI, GERGELY, IZSÁK, 262.
35
M. KISS, 1994, 163-212.
36
Az illegalitás vezetői közül az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának tagja lett Apró Antal, Kádár János,
Kállai Gyula, Kiss Károly.
37
ROMSICS, 1999, 276-277.
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más pártok szervezését is.38 Az így pozíciókat szerző kripto-kommunisták, titkos párttagok
jelentős szerepet kaptak ezeknek a politikai erőknek a felszámolásakor, majd a népfront
szervezésének idején is. Az intézményes kapcsolatok zárt világán túl ugyanakkor a
személyes kapcsolatok is különös jelentősségre tettek szert. Az országos politikussá válás
sokszor a véletlennek is köszönhető volt. Ennek talán legszemléletesebb példája Balogh
István szegedi plébános (Balogh páter) esete, aki a korábban betiltott lapját 1944-ben
felajánlotta „koalíciós” célra, majd szövetségeként, útitársként országos politikussá válva is
a kommunisták és a polgári erők közti közvetítésen munkálkodott.39
Magyarországon — a közép-európai térségben egyedülálló módon — a második
világháborút követő években két többpárti választást is tartottak. 1945-ben öt, 1947-ben tíz
párt ért el 1 százalékot meghaladó szavazati arányt, azaz rendelkezett érzékelhető társadalmi
bázissal.40
1945

1947

szavazatok

szavazatok

elnyert

szavazatok

elnyert

száma

aránya

mandátumok

aránya

mandátumok

Magyar Kommunista Párt

802122

16,9

70

1113050

22,2

100

Szociáldemokrata Párt

823314

17,4

69

744641

14,9

67

Független Kisgazdapárt

2697508

57

245

769763

15,4

68

Nemzeti Parasztpárt

325284

6,8

23

415465

8,3

36

Polgári Demokrata Párt

76424

1,6

2

50294

1,0

3

Magyar Radikális Párt

5757

0,1

-

84169

1,6

6

Keresztény Női Tábor

69536

1,3

4

Demokrata Néppárt

820453

16,4

60

Magyar Függetlenségi Párt

670547

13,4

49

Független Magyar

260420

5,1

18

Párt megnevezése

szavazatok
száma

Demokrata Párt

1. sz. táblázat: Nemzetgyűlési (1945) és országgyűlési (1947) választási eredmények
Magyarországon41

38

Ezt utóbb a párttörténetírás is rögzítette. Ld. A magyar forradalmi munkásmozgalom története. 5. kiad,
Szerk. NEMES Dezső, Budapest, Kossuth, 1976, 16.
39
IZSÁK Lajos: Balogh István (1884-1976). In: IZSÁK Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 19441994. Budapest, Napvilág, 2010, 290-293.
40
IZSÁK Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949. Budapest, Kossuth, 1983., 220-221.
41
Magyarország a XX. században. 1. kötet. Főszerk. KOLLEGA TARSOLY István. Szekszárd, Babits Kiadó,
1997, 162. A választási adatok részletei ld.: Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920-2000. I-III.
köt. Szerk: HUBAI László. Budapest, Politikatörténeti Intézet, Napvilág Kiadó, 2001.
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A kialakult többpártrendszer működtetésében így a munkáspártok mellett a polgári pártok is
szerepet kaptak.42 Hivatalos programjaik az ország súlyos helyzetére és a nemzetközi
körülményekre hivatkozva mindvégig kiemelten szóltak a politikai együttműködés
szükségességéről.43 Az egyes pártokon belüli folyamatokat, a megfogalmazódó stratégiákat
a történetírás már részletesen feltárta,44 témám szempontjából néhány jellemző folyamatot
érdemes kiemelni.
Ismert, hogy a korszakban jelentős túlpártosodás következett be. A pártok hivatalos adatait
figyelembe véve majd minden magyar felnőtt állampolgár csatlakozott valamilyen politikai
szervezethez.45 A hivatali posztokon való osztozkodásokkor meghatározóvá vált a
párthovatartozás. Ezeket az adatokat 1949 után is nyilvántartották a káderlapokon. Így az
egyes pártokkal való foglalkozás korántsem egy szűk (értelmiségi) elitcsoport kezelését,
hanem egy kapcsolati háló ellenőrzését jelentette. A rendelkezésre álló adatok szerint az
egykori párttagság szerinti káderezés a kádárizmus kiépülésével szűnt meg (illetve szűkült
le a fegyveres testületekre).46
Az egyes pártok vezetőrétegeivel kapcsolatban több alapkutatás eredményeire is
támaszkodhatunk. A korszak nemzetgyűlési és országgyűlési képviselőinek rövid életrajzai
elsődlegesen a vonatkozó almanachok segítségével ismerhetők meg.47 Emellett Vida István
és Vörös Vince 10 éven át történeti elitkutatások keretében alapos történetszociológiai
vizsgálat után rekonstruálták a Kisgazdapárt 1945 utáni vezető rétegét. Összefoglaló
munkájukban 342 egykori kormánypárti politikus karrierpályájára vonatkozóan közöltek
adatokat.48

A

Nemzeti

Parasztpárt

vezetőrétege

Benkő

Péter

kutatásai

alapján

rekonstruálható.49 A népi mozgalom tagjairól szóló életrajzi gyűjtemény 391 nevet
tartalmaz, ők — néhány kisgazda valamint kommunista politikust leszámítva — a Nemzeti
Parasztpárt elitjét alkották. Az 1947-es új ellenzéki pártok közül rendelkezésre áll a

42

IZSÁK, 2010, 19-187.
BALOGH Sándor, IZSÁK Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon (1944-1948). Budapest,
Tankönyvkiadó, 1977, 161-428.
44
BALOGH-IZSÁK, 1977, 5-160., 19-47., VIDA István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947,
Budapest, Akadémia, 1976.; FÖLDESI Margit, SZERENCSÉS Károly: A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer
Zoltán: 1900-1981. Szentendre, Kairosz, 2003., SZERENCSÉS Károly: A nemzeti demokráciáért : Sulyok
Dezső, 1897-1965, Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2009.
45
PÖLÖSKEI, GERGELY, IZSÁK, 276-278.
46
Mindez a történeti kutatást is megnehezíti. Kevés olyan adatot találtam, amely politikusok egykori
párthovatartozását rögzítette volna. A taglisták még az állambiztonsági dossziékból is folyamatosan
selejtezésre kerültek.
47
Az 1945. évi Nemzetgyűlés Almanachja 1945-1947. Főszerk. VIDA István. Budapest, Magyar Országgyűlés,
1999, Az 1947. évi Országgyűlés almanachja, 1947-1949, Főszerk. VIDA István. Budapest, Magyar
Országgyűlés, 2005.; illetve http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach.html
48
VIDA István – VÖRÖS Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői, 1944 – 1949. Budapest, 1991.
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Demokrata Néppárt 70 képviselőjének életrajza.50 A többi politikai erő meghatározó
alakjainak életútja (csekélyebb számuk miatt) a vonatkozó monográfiák alapján
áttekinthető. Továbbá az 1947-es új ellenzéki pártok esetében jelentős az átfedés a kisgazda
elittel, mivel ezeknek az erőknek a létrejötte döntően a kormányzópárt felbomlásának a
következménye volt. A bomlás mértékét mutatja, hogy a feltárt életrajzok alapján mintegy
félszáz egykori kisgazda képviselő51 folytatta más pártban a tevékenységét ideig-óráig. Igaz,
hogy a rövid életű Szabadság Párthoz52 a Független Kisgazdapártot elhagyó politikusok
közül csak hatan csatlakoztak53. A Magyar Függetlenségi Párt képviselői pedig az ellenük
indított petíciós per miatt lényegében meg sem kezdhették a munkájukat.54
A koalíciós pártok vezetői négy éven keresztül különböző színtereken intenzív tárgyalásokat
folytattak, formailag közösen kormányozták Magyarországot. Az ország szuverenitását
azonban nagymértékben korlátozta a világháborús győzteseket illetve a megszállókat
képviselő Szövetséges Ellenőrző Bizottság tevékenysége. Így az egyes politikusok
mozgástere mindvégig rendkívül szűk maradt. Ebből adódott, hogy bár a politikai elit nemkommunista tagjai többségében demokratikus alternatívát kínáltak Magyarország számára,55
mindennapi lépéseik során folyamatosan elvi kompromisszumokra is kényszerültek. A
koalíciós társak közti kapcsolatok, tárgyalások, alkuk mélységeit mutatják a pártközi
értekezletek, amelyek során a kommunistákkal egyre jobban együttműködő politikusok
kerültek előtérbe.56 Közben a koalíciós partnerekkel szemben alkalmazott megosztó
stratégia, a különböző adminisztratív fellépések folyamatosan módosítottak a pártok
erőviszonyain. A csalódással járó 1945-ös választási eredmények után a kommunisták a
rendelkezésükre

álló

eszközökkel

mindent

megtettek

a

koalíciós

társak

belső

feszültségeinek növelésére.57
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ROSDY Pál, Budapest, Barankovics István Alapítvány, 1996; GERGELY Jenő: A Demokrata Néppárt alkotó
elemei. In: Kereszténység és közélet: Tisztelgés Kovács K. Zoltán 75. születésnapján. Szerk.: BAGDY Gábor,
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Budapest, Osiris, 2008, 275-280.
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A „szalámi taktikának” nevezett lépések eredményeként az abszolút többséggel rendelkező
Független Kisgazdapárt fokozatosan felmorzsolódott. Az egykori kormánypárt bázisán új,
immár közjogi értelemben vett ellenzéki pártok jöttek létre. A nemzetközi életben
bekövetkezett fordulat nyomán pedig 1947-től meggyorsult az ő kiszorításuk is a
közéletből.58 A stratégiaváltást legtömörebben Rákosi Mátyás fogalmazta meg 1948-ban:
„A mi fejlődésünk, ha jól dolgozunk, odamegy, hogy a többi párt mellőlünk lassan elsatnyul.
Ezt mi siettethetjük. A többi párt működését át fogjuk adni ennek az újonnan szerveződő
földműves, paraszti tömegszervezetnek. Lassanként ezeknek a pártoknak el kell halni, vagy
legalábbis árnyékéletet (Gerő: szimbolikus párt), szimbolikus pártokká kell lenniük.”59 A
többpártrendszer valamilyen szintű fenntartásával immár csak időlegesen számoltak, ami a
kíméletlen politikai harc alig leplezett megkezdését eredményezte: „a mi stratégiánk
komplikált. Szövetségben vagyunk és ugyanakkor a szövetség likvidálására is irányt kell
venni. Ez persze nem könnyű. Az ember csinál valamit és ugyanakkor annak az ellenkezőjét
is csinálja.”60 Ez a megközelítés elsősorban a szociáldemokratákkal való célokat határozta
meg. 1948 júniusában a – tiltakozók elszigetelése után – sor került a két párt egyesülésére.
Végül a Magyar Dolgozók Pártja néhány hónapon belül monopolizálta a politikai hatalmat.
E változások betetőzését célozta meg az új választások előkészítése 1949 elején. A
világháborút követő harmadik voksoláskor immár közös listán indultak az MDP tagjai és a
„társutasként” meghagyott politikusok.61 A propaganda célból megszervezendő mozgalom
szerepével kapcsolatban Rákosi nem hagyott kétséget: „az új Függetlenségi Front nem lesz
valami tömegszervezet, azt a fő célok azonossága tartja össze, azok a célok amelyeket a
Magyar Dolgozók Pártja szab meg.”62
Ennek – a Földes György által anti-szövetségi politikának nevezett63 – stratégiának a
jegyében a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulására végül 1949. február 1-jén
került sor. Elnöke Rákosi Mátyás, alelnöke Dobi István és Erdei Ferenc, főtitkára pedig
Rajk László lett. A pártokat tömörítő népfrontos összefogás lapokban megjelentett felhívása
még tartalmazta a pártok neveit64, a májusra kiírt választásokhoz készült jelöltlistákon
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azonban ez már nem szerepelt.65 Bár az országos listán66 és a megyei lajstromokon67 még
szerepelt néhány nem-kommunista politikus, Magyarországon lényegében kialakult az
egypártrendszer, állampártként az MDP a politikai hatalom kizárólagos birtokosává vált.
Ezt követően a különböző frakciókban vezető szerepet játszó politikusok sorsa változatosan
alakult. A „koalíciós elit” tagjai a közélet perifériájára, sok esetben egzisztenciálisan is
fenyegetett helyzetbe kerültek. Az egykori pártok felszámolásuk után elhárítási vonalként
jelentek meg az államvédelem számára, tagjaik ellenséges kategóriát alkottak a
nyilvántartásokban. Vida István kutatásai révén a Kisgazdapárt felbomlásának története
ismert a legrészletesebben.68 A folyamat amelynek révén a párt vezetőrétege országos és
helyi szinten is felmorzsolódott, már korábban megkezdődött. A Kisgazdapártot vezető
„négyesfogat”69 már 1947-ben széthullott. A frakció polgári jobboldalához és paraszti
centrumához tartozó politikusok, diplomaták, újságírók 1947-1948-ban emigráltak.70 Az
itthon maradtak közül többen politikai perek áldozatául estek. Mistéth Endre perében 6
fiatal képviselőt ítéltek el. Pásztor Tamást, az FKP II. kerületi vezetőjét, aki később a
Magyar Függetlenségi Párt szervezője lett, 1948. szeptember 22-én vették őrizetbe. Kővágó
József egykori főpolgármesterhez és Padányi

Gulyás Bélához71, FKP Külügyi

Bizottságának vezetőjéhez hasonlóan őt is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Vidovics
Ferencet (1945-46 között somogyi főispán) 1951-ben 20 év, Futó Dezsőt 1952-ben 10 éves
börtönbüntetésre ítélték. A letartóztatott,72 internált73 képviselőkön kívül számos egykori
képviselő került rendőri ellenőrzés, felügyelet alá. A parasztképviselőket a kuláklistára
helyezés (a tagosítás, a különböző kisebb büntetések stb.), az iparosokat, kereskedőket az
államosítás, az értelmiségieket az elbocsátások sújtották, s a helyi hatalmi szervek szinte
mindnyájukat zaklatták.
65
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Az egykori kisgazda képviselők közül 42 fő távozott külföldre, 1953-ig 29 politikust
börtönöztek be illetve fosztottak meg szabadságától (internáltak vagy vizsgálati fogságba
vetettek). Közülük Borbás Imre perbefogása után a márianosztrai börtönben hunyt el,
Rubletzky Géza 1953-ban Vácott halt bele a bántalmazásokba. A többség visszahúzódott, a
társadalmi lét perifériájára került. Esetenként életútjukat felidézve megemlékeztek a
társutasok, útitársak közbenjárásáról, közvetítéséről.74 Az egykori képviselők közül az
antifasiszta ellenállásban történt helytállásért, tudományos eredményekért néhányan,
(például Bálint Sándor75) megtarthatták a polgári életben viselt állásukat vagy integritásuk
(részleges) megőrzésével vállalhattak politikai szerepet (id. Antall József76).
A Nemzeti Parasztpárt elitjének sorsa a kisgazdákhoz képest eltérően alakult. A „szalámi
taktika” jegyében ez esetben is sor került a kommunista törekvésekkel szemben álló
politikusok eltávolítására, semlegesítésére. Mindezt leginkább Kovács Imre 1947-es
emigrálása jelezte. Az elkövetkező évben a párttagság soraiban alapos revíziót is
végrehajtottak. Ugyanakkor a parasztpártiak és a kommunisták között a kezdetektől
meglévő erőteljesebb együttműködés77 miatt ez a folyamat jóval mérsékeltebben zajlott.
Ezzel együtt a „jobboldali elemektől” megtisztított pártra egyfajta „kádertartalékként”
tekintettek. Ezt a kortársi vélekedés mellett a parasztpárti elit életrajzainak elemzése és a
pártról készült monográfia is megerősíti. Az egykori párttagok közül „népi káderként”
számosan lettek a kiépülő új közigazgatási rendszer (elsősorban a tanácsok) tagjai. A
kulturális intézményekben, gazdasági területen is (főként a szövetkezesítést követően) sokan
elhelyezkedtek. A rendelkezésre álló életrajzokat böngészve több a Néphadseregben karriert
építő volt parasztpárti politikusokkal találkozhatunk. Emellett számosan lettek a Magyar
Dolgozók Pártjának tagjai, sőt akár még a párt apparátusában is helyet kaphattak.78
Ugyanakkor az 1947-ben jelentkező új ellenzéki pártok szinte teljesen felmorzsolódtak.
Vezetőik jórészt nyugatra távoztak, a rendszer ellenségének számítottak, az államvédelmi
szervek célkeresztjébe kerültek. A polgári illetve a nemzeti demokrata politikát képviselőket
hamarosan népellenes, (fél)fasiszta, majd imperialista minősítésekkel bélyegeztek meg. 79
Korszakunk pártvezetőit illetően végül megemlítendő, hogy a KMP (Békepárt) illegális
Központi Bizottságának tagjai közül az MSZMP Politikai Bizottságba bekerülő
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kommunisták többsége valamint az egykori szociáldemokraták korábbi „szövetséges”
kapcsolatokkal is rendelkeztek. Kállai Gyula debreceni egyetemistaként a Független Újság
munkatársa volt, néha a kisgazda székházban lakott, éjszakázott. Szintén Debrecenből
érkező Fehér Lajost erős szálak kötötték a népi mozgalomhoz. Marosán György, Rónai
Sándor párttársaik mellett az ellenállás idején polgári politikusokkal is kapcsolatba kerültek.
Somogyi Miklós kapcsolatot tartott a Győrffy-kollégistákkal és a polgári ellenállási
mozgalom tagjaival.80 Szemben tehát a moszkovita pártvezetőkkel és az 1945 után kiemelt
káderekkel, az MSZMP vezetői erősebb pártközi kapcsolati hálóval rendelkeztek. Ez 1953
előtt egyértelműen hátrányként, azt követően, — különösen 1956 után — előnyként
jelentkezett politikai pályájukat (moszkvai kiválasztásukat) illetően.
A sztálini típusú diktatúra kiépülése ugyanis nem pusztán az egykori koalíciós pártok
likvidálását jelentette. A korábbi együttműködés a kommunista politikusok sorsára is
kihatott. A belső leszámolást szolgáló, a későbbi elnevezés szerint a „munkásmozgalom
tagjai” elleni koncepciós perekben számon tartották a hazai kommunisták népfrontos
kapcsolatait is.81 Rákosi Mátyás az MDP Politikai Bizottsága előtt 1951-ben a „Zöld-KádárKállai” ügyről nyilatkozva nagyszabású összeesküvés képét vázolta fel, amelynek a
középpontjában a Márciusi Fronttal fenntartott kapcsolatok álltak, kiegészülve a Turul
mozgalommal fenntartott tisztázatlan viszonnyal. (A mozgalom leleplezése először Zöld
Sándor belügyminiszter önkritikájában került elő.82) A nem-kommunistákkal való helytelen
kapcsolat a Kádár Jánossal szemben megfogalmazott politikai vádakban83 és a vizsgálati
eljárás során is hangsúlyosan szerepelt84. A börtönöket megjárt és ott más politikai
foglyokkal együtt raboskodó kommunisták személyes imázsuk alakításakor ezeket a vádakat
visszafordítva hasznosították 1956 után, és részben mint hazai, „nemzeti” kommunisták
léptek színre.85
Miközben a világháború utáni években országosan ismertté vált politikusok sorsa végletesen
eltérően alakult, a monolit politikai rendszer kiépítése után is tovább éltek az egykori
koalíciós politika maradványai, díszletei. Az országgyűlésben szerepet kapó társutasok
mellett, az 1950-es tanácsválasztások során a helyi, megyei szervekbe is bekerültek más
80
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pártokhoz tartozó, együttműködő közszereplők. Az „ellenséges elemektől” megtisztított
pártok részben kádertartalékként szolgáltak az új intézményrendszer személyi feltöltéséhez.
A híradásokban, dokumentumokban olykor még elhangzottak az egykori pártok nevei is.
Eközben, miként a személyes életrajzok mutatják, a társutasok jelentős része az állampárt
tagja lett. E folyamat végső soron ellenőrzött keretek között, az ÁVH tömeghálózata által
megfigyelve és biztosítva zajlott le.
A későbbiekben a jogfolytonosság szempontjából lényegessé vált, hogy a pártok szervezeti,
gazdasági felmorzsolása után budapesti székházaik megmaradtak, címeik megtalálhatók
voltak a budapesti telefonkönyvben és ezek az épületek alkalmi összejöveteleknek is otthont
adtak.86 A népfrontos összefogás ugyanakkor szinte csak a választások idejére
korlátozódott. Amint Apró Antal 1957. szeptemberi önkritikus visszaemlékezésében
megállapította a népfront a korszakban szinte „teljes illegalitásban” volt. 1950 után a
pártközpontban csak egyetlen ember foglalkozott vele, Vég Béla.87 Egy országos méretű
tömegmozgalom szervezeti kereteinek megtervezéséhez csak egy újabb világpolitikai
fordulatot követően került sor.

A desztalinizáció első szakasza (1953-1956)
A Sztálin halálát követő politikai erjedés jelentős változásokat hozott a Magyar Dolgozók
Pártjának politikájában is. A pártvezetés moszkvai útja és az MDP KV 1953. júniusi ülése
után új miniszterelnök került az ország élére, Nagy Imre. Az általa meghirdetett
reformprogram elsősorban a represszió csökkentésével változtatott az egykori koalíciós
partnerek sorsán. A börtönből, internálásból történő lassú szabadulások mellett a
mindennapi félelmek oldódása általánosságban javított a közhangulaton.
Közben a pártközpontban megkezdődött a rendszer bázisát szélesítő intézkedések
előkészítése. Az újjáélesztendő népfront lehetőségeiről komoly vita folyt az MDP vezetésén
belül. A mozgalmat általánosságban valamiféle közvetítőnek tekintették a pártállami
irányítás és a tömegek, a nép között. A népfrontot alapvetően az erőszakosan felszámolt
civil társadalom központilag ellenőrzött helyettesítőjeként kívánták működtetni, a
felgyülemlett politikai feszültségek levezetése érdekében.88 Elképzelései szerint Nagy Imre
a mozgalmat a tanácsok felfrissítésére is felhasználta volna, továbbá a politikája nemzeti
karakterét erősítette volna segítségével. Elgondolásai szerint a népfront alkalmas lett volna a

86

Az FMDP esetében ez Balogh István változó lakásait jelentette, a Magyar Radikális Párt irodája az
Alkotmány utca 6-ban, a Parasztpárt központja a Dorottya, a Kisgazdapárt székháza a Zárda utcában volt
megtalálható.)
87
MOL 288. f. 5/44. ő. e.
88
STANDEISKY, 2010, 26.

21

politikai krízisek gyors enyhítésére.89 Ezek a tervek csak kis mértékben valósultak meg.
Ugyanakkor az értelmiséggel történő kapcsolatépítés, (a bevonási kísérletek) révén a
pártapparátus olyan tapasztalatra tett szert, amelyet később a kádári pártvezetés is
felhasznált.90
Az 1954-ben megszervezett Hazafias Népfront végül, az 1953-ban meghirdetett
reformpolitika egyik kézzelfogható megvalósulása lett.91 A népfrontgondolat megerősödése
és lanyhulása ezt követően jól érzékeltette a párt reformokkal kapcsolatos viszonyának
változását, ugyanakkor indikátora volt a sztálini modelltől történő eltávolodás (a
desztalinizáció) folyamatának is.92 Nagy Imre fellépését követőn a „szövetségi politika”
fogalma a nemzeti összefogás hangsúlyozása ismét megjelent a politikai közbeszédben,
tervezetekben.93 Mindez önmagában felszabadító hatással bírt az egykori koalíciós elit,
illetve az útitársak számára, akik legalább az ezt megelőző négy évben súlyos
egzisztenciális fenyegetésnek voltak kitéve.
Az 1955-ben bekövetkező sztálinista politikai fordulat azonban megakadályozta a
mozgalom valóságos működését. A leváltott, majd a pártból kizárt miniszterelnök csak az
asztalfióknak készíthette további tervezeteit. Ezek azt mutatják, hogy Nagy Imre súlyos
hibának tartotta az 1947-es választások utáni koalíció felszámolását. 1955-56-os írásai
szerint a szövetséges pártoknak egyfajta korrekciós, ellenőrző szerepet tulajdonított.94
Mindez messze túlment párttársai elgondolásain, nem véletlen, hogy később árulásának
egyik bizonyítékaként használták. Ugyanakkor a fokozódó belpolitikai krízisben, újabb
irányváltás után a Hazafias Népfront szervei 1956-ban ismét aktívabban kezdtek
tevékenykedni. Az MDP vezetősége több alkalommal tárgyalt a mozgalom szerepéről,
lehetőségeiről és a pártvezetés számára különböző tervezetek születtek.95 Az MDP KV
Titkársága 1956. augusztus 13-án határozatot hozott arról, hogy a Hazafias Népfront
munkájába kisgazdákat, parasztpártiakat és szociáldemokratákat is be kell vonni.96 A
Szabad Nép 1956. szeptember 30-án tette közzé Apró Antal nyilatkozatát „Induljon
nyilvános vita a népfront-politika kérdéseiről” címmel97. A bejelentésekhez gyakorlati
lépések is társultak. A „koalíciós pártok” megnyert képviselői már 1956 nyarán
89
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országjárásba kezdtek. Az egykori vezető politikusokkal éreztették, hogy a nehézségekkel
küzdő kommunisták számítanak rájuk. A nyilvánosságban egyre nagyobb szerepet kapott
Tildy Zoltán, Dobi István, Ortutay Gyula, illetve Szakasits Árpád.98 A korábban már
megbízható útitársnak számító politikusok nyilvánosság elé engedésével a pártvezetés
lemérte reformlépései hatását, rajta keresztül tesztelte újításait. A kapcsolatépítés helyi
szinten is megkezdődött. Szolnok megyében például Dávid Ferenc nyilatkozott koalíciós
politikusokról, Miskolcon Földvári Rudolf már 1956 októbere előtt bevonta a társutasokat a
helyi ügyek intézésébe99, Nyíregyházán a népfront üléseinek keretében Lupkovics György
egykori kisgazda pártvezető memorandumát tárgyalták meg.100 Így az életre keltett
szervezet — mint alternatív fórum — szerepet játszott a korábban szétzilált kapcsolati
hálózatok újraéledésében, egykori közéleti szereplők egymásra találásában. Ezáltal a
népfront az október végi pártalakulások melegágya is lett.101 Ezt utóbb a megtorlás
pereiben,

vizsgálataiban

tudatos

szervezkedésnek,

ellenforradalmi

készülődésnek

igyekeztek beállítani.
Az MSZMP „szövetségi politikájának” előzményeivel kapcsolatban végül említést
érdemelnek Kádár Jánosnak, a párt első titkárának korábbi megnyilatkozásai, a nemkommunista elit kezelésével kapcsolatos nézetei. Az illegalitásban játszott szerepe mellett
Kádár 1945-től az MKP és MDP politikájának megbízható végrehajtója lett.
Belügyminiszterként jelentős szerepet játszott a többpártrendszer felszámolásában,102 a
hatalom megragadása után pártvezetőként a sztálinista politikai gyakorlat elkötelezettje
lett.103 Letartóztatása, majd szabadulása után azonban gyorsan felismerte a változó
körülményeket. XIII. kerületi párttitkárként Rákosi Mátyásnak 1954 novemberében írt
levelében említést tett a párton kívüli értelmiség, a kiskereskedők és a kisiparosok ígéretes
mozgósításáról a népfront keretén belül.104 A helyi tanácsválasztási gyűlésen pedig a
Hazafias Népfront jelöltjeként lépett fel, a nemzeti összefogás mellett, az éberségre és
harcosságra is figyelmeztette a mozgalom tagjait: „Nem az ellenség az nekünk nem
barátunk. Az ellenségnek le kell tennie a fegyvert a nép előtt.”105 A népfront-politika
különböző célú alkalmazása tehát az újra munkába álló funkcionárius megnyilatkozásaiban
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is kimutatható. Kádár az MDP KV 1956. júliusi ülésén a belpolitikai helyzetet elemezve a
kispolgársággal megkötött szövetség előnyeiről és szükségességéről beszélve még
személyekre vonatkozó következtetéseket is megfogalmazott: „különböző polgári és
kispolgári pártok vezetői között nekünk voltak hasznos szövetséges társaink. Gondolok itt a
kisgazdapárti államférfiakra pl. a Tildyre vagy más hasonló elemekre és az a mód, ahogy mi
ezt a kérdést abban az időben likvidáltuk, amikor már rájuk, mint szövetségesekre úgy véltük
nem volt szükségünk, - nem volt hasznos.”106 Tehát a későbbi pártvezető, miközben a
változó politikai irányvonalhoz igazodva visszakerült a politika első vonalába, az anti-elit
kezelésével kapcsolatban többször is markáns véleményt fogalmazott meg. Az útitársak
megnyerése és felhasználása az állandósuló társadalmi-politikai krízis miatt ekkortól
folyamatosan napirenden volt. Az 1956-os tapasztalatok azonban egy időre felülírták az
ezekben a hónapokban kialakítani próbált gyakorlatot.
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Összegzés
A különböző rendszerekben szocializálódott kommunista politikusok eltérő mintákkal,
hagyományokkal rendelkeztek a más politikai erőkkel való viszony kialakításában. Pártjuk
története során ideologikus és praktikus megfontolások is vezették lépéseiket. A
világforradalmi küldetéssel átitatott, illetve az osztályharcos logikát érvényesítő, a
proletárdiktatúrát építő elgondolások jelentették az egyik végletet. A közös ellenség elleni
összefogáshoz, vagy a más kényszerek miatti együttműködéshez kapcsolódó népfrontos
elgondolások álltak a másik oldalon.
Az újjászervezett pártnak ezekből az elemekből kellett új színtézist létrehoznia az 1956-os
krízis okozta sokk és a belpolitikai csőd után. Az ideológia és a propaganda területén a
bevonási

tendenciákat

a Moszkvában 1935-től

kidolgozott

tézisek, valamint

a

Magyarországon 1944-1949 és 1953-1956 között a gyakorlatban is kipróbált elvek
segítették elő.
Az újrakezdést megkönnyítette, hogy a hatalom kisajátítása óta csak nyolc év telt el, az
1953-as reformkurzus beindulása következtében részben újjáépültek az egykori koalíciós
társakkal való kapcsolatok. Ugyanakkor a potenciális együttműködők reményeiket,
illúzióikat elvesztve, bizonytalanul félelemmel tekinthettek a jövőbe. A megtorlás
légkörében minden együttműködésre utaló jel felértékelődött. A közeledést elősegítette a
múlt „torzulásaitól” való elhatárolódás, valamint a Moszkvában kinevezett új pártvezetők
azonos élményeinek felemlegetése, legyen szó az antifasiszta harcról vagy a Rákosirendszerben elszenvedett sérelmekről.
Az MSZMP-nek megalakulásától kezdve nagy létszámú ellen-elittel illetve potenciális
együttműködővel kellett számolnia. 1945 után az ebbe a körbe tartozó, országosan ismert
politikusok száma több mint félezer volt. Velük az ellenállás és a háborút követő átmenet, a
koalíciós kormányzás idején intenzív személyes kapcsolatok jöttek létre. Ezek a viszonyok
1945 után, a viharos sebességű politikai változások során átrendeződtek, jellegük, emlékük
módosult formában maradt fenn a nyilvánosság különböző szintjein. A korábbi politikai
együttműködés számos esetben az elhallgatott múlt elemei közé került. A személyes
kapcsolatok

azonban

nem

szakadtak

meg

teljesen.

A

születőben

lévő

kádári

hatalomgyakorlás során ezeket a szálakat is megpróbálták újraszőni.
Az újjászervezett párt vezetői nem rendelkeztek konszolidációs tudással. Az új kihívásokat
kezelő helyzethez gyakorlati mintákat keresve végül döntően az 1948-as tapasztalatokhoz
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tértek vissza.107 A Kádár vezette MSZMP, a reális lehetőségeivel számot vetve, az ekkori
politikát igyekezett „torzulásoktól” mentesen folytatni. A „személyi kultusz” időszakának
nevezett sztálini hatalomgyakorlástól elhatárolódva nyílt meg a csatlakozás lehetősége a
szocializmus, majd a kommunizmus világméretekben propagált építéséhez.
Az 1949 után következő néhány évet, visszatekintve pusztán történelmi kisiklásként
értelmezték. A „szövetségi politika” folytonosságát azoknak a politikusoknak a jelenléte
biztotosította, akik társutasként helyet kaptak az 1949-es, illetve 1953-as parlamentben,
illetve a megyei és helyi hatalmi szervekben kaptak funkciókat. Politikai lojalitásukért
cserébe szakmai karrierjük nem, vagy csak rövid időre tört meg, így 1956 után továbbra is
potenciális együttműködőnek számítottak.
A konszolidáció időszakát elbeszélő hivatalos történetírás egyenes vonalú fejlődésként
kívánta láttatni a munkásmozgalom fejlődését, a szocializmus építését, majd később a
népfrontos együttműködés folyamatát. Ezzel szemben a pártállam kiépülését követően a párt
vezetésében zajló leszámolás során az egyik vád, a más politikai erőkkel ápolt gyanús, vagy
akár ellenséges kapcsolat volt. A koncepciós perekben elítélt, majd a hatalomba visszakerült
vezetők ennek révén „nemzeti kommunista” politikusként kívántak fellépni.
Az anticiklusos történelemszemlélet eredményeként a történeti köztudatban ezzel szemben
úgy rögzült, hogy a kommunista és nem kommunista politikusok egy időszakos, kényszerű
együttműködést

leszámítva

ellenségesen

álltak

egymással

szemben,

kapcsolataik

minimálisra csökkentek. E kép fenntartásában érdekeltek voltak az antikommunista
tevékenységet (is) bizonyítani hivatott, a nyugati emigrációban vagy Magyarországon
született, legitimációs célú elbeszélések. A valóságos helyzet azonban ennél jóval
összetettebb volt. A passzív és aktív ellenállás, a harc és az együttműködés egyszerre volt
jelen a belpolitikai életben is. A szereplők többsége nem vált apolitikussá, számoltak
egymással, figyeltek a másik megnyilatkozásaira, kölcsönösen megpróbáltak „a sorok
között olvasni”. Ennek megközelítése, rekonstruálása a hatalom oldaláról tekinthető
egyszerűbbnek, hiszen a zárt körben megfogalmazott elgondolások, tervek, intézkedések
anyagai ma már döntő mértékben kutathatóvá váltak.
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Nemzetközi környezet – Magyarország a világpolitikában
(1956-1963)
„A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság kormánya és népe teljes
egységben vallja a békés egymás mellett élés elvét. (…) Meggyőződésünk szerint a két
társadalmi rendszer harcának békés úton, békés versenyben kell eldőlnie.”
(Kádár János az MSZMP VIII. kongresszusán, 1962. november 20.)
1956-ban Magyarország a világpolitikai figyelem középpontjába került. A forradalom és a
szovjet intervenció híreinek hatására Európa és Amerika számos nagyvárosában került sor a
forradalommal és a szabadságharccal szolidaritást vállaló tüntetésekre. A magyarországi
menekültek segélyezésére, befogadására széleskörű akciók indultak. A nemzetközi sajtó
naprakészen beszámolt a megtorlás pereiről. A „magyar kérdés” 1957 és 1963 között
szerepelt az ENSZ napirendjén, a hidegháborús diplomáciai sakkjátszmák egyik jellegzetes
ügye lett.108
Ezért az MSZMP hatalomba berendezkedő vezetésének nem pusztán a Szovjetunió és a
„szocialista tábor” érdekeihez kellett alkalmazkodni, hanem hatványozottan kellett figyelni
a nemzetközi életben bekövetkező minden egyes rezdülésre is. A technikai fejlődés
következtében

megnövekvő

érintkezési

felületek

miatt

a

kül-

és

belpolitika

összekapcsolódása a korábbiaknál erősebb lett. Ezzel a pártvezetők is alaposan tisztában
voltak, hiszen a nemzetközi helyzet változásairól folyamatos elemzést kaptak.109 A
„szövetségi politika” és a külpolitika újraértelmezése egyidőben történt. A témám
szempontjából ezért kulcsfontosságú a hidegháború 1956-tól kezdődő új korszakának a
bemutatása.

A „békés egymás mellett élés” kezdete
Az értekezésemben tárgyalt időszak jelentős változásokat hozott a világpolitikában. Tágabb
értelmezésben a korszak a desztalinizáció megindulásának az ideje. Bár a sztálini
hatalomgyakorlási módszerektől való eltávolodás már a diktátor halála után megkezdődött,
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(és a bel- és külpolitikai küzdelmek függvényben évtizedeken át zajlott) a változások
szempontjából az 1957 és 1963 közötti időszak különösen jelentősnek tekinthető.110 A
korszak rendkívül eseménydús volt a diplomáciában. Ebben kezdeményező szerepet játszott
a Szovjetunió, illetve annak miniszterelnöke, az SZKP főtitkára Nyikita Szergejevics
Hruscsov, aki erre az időszakra jutott hatalma csúcsára.111 Az általa megindított offenzív
nemzetközi politika nemcsak a szuperhatalmak, illetve a blokk államainak viszonyára volt
hatással, hanem megteremtette a feszültségek oldódásának a lehetőségét az egyes
országokon belül is.
A Hruscsov által 1956 februárjában az SZKP XX. kongresszusán meghirdetett „békés
egymás mellett élés” az első jelentősebb hidegháborús enyhülési periódust hozta. Az új
pártfőtitkár azonban nem maradt meg pusztán az elvi deklarációknál, intenzív diplomáciai
offenzívába is fogott. Fellépése alaposan átrendezte azokat a kommunikációs csatornákat is,
amelyeken a szembenálló felek üzeneteiket terjesztették. Korábban elképzelhetetlen volt,
hogy az első számú szovjet vezető nyugati országokat személyesen keressen fel. Hatalma
megszilárdítása után az SZKP vezetője és a Szovjetunió miniszterelnöke azonban európai
látogatásain túl két alkalommal is ellátogatott az Egyesült Államokba.112 Hruscsov a
nemzetközi médiát is újszerűen kezelve szinte sztárként szerepelt ezekben az években.113
Helyzete azonban eleinte korántsem állt biztos alapokon, csak 1957 júliusára stabilizálta
véglegesen a hatalmát.114 Ekkor sikerült hatástalanítania az ellene szervezett puccsot, ami
megerősítette vezető szerepét, sőt az eljárás módja (az összeesküvők egyszerű leváltása,
illetve párthatározattal való elítélése) önmagában is jelezte a sztálini politikától való
eltávolodást.
A moszkvai hatalmi harcoknak ez a kimenetele döntő hatást gyakorolt a magyar
belpolitikára, a Szovjetunióból érkező hatások végképp ellehetlenítették a „rákosista”
visszarendeződést.115 Hruscsov újszerű politikája a magyarországi „konszolidáció” mintája
egyszersmind végső biztosítéka lett. Ráadásul a hivatalos, pártszerű érintkezésen túl Kádár
Jánosnak sikerült kedvező személyes kapcsolatot kiépítenie a pártfőtitkárral.116 A kortárs
elemző számára ebben némiképp ismételten megjelent a legjobb tanítványi címért zajló

110

KRAUSZ Tamás: A Szovjetunió története, 1914-1991, Budapest, Kossuth, 2008. 138-151., Mihail
HELLER: Orosz történelem. Budapest, Osiris, 2003, 419-480.
111
Roy MEDVEGYEV: Hruscsov: politikai életrajz. Budapest, Laude, 1989, 106-224.
112
Hruscsov és Eisenhower levelezéséről Kádár János szövetségesként első kézből értesült. - MOL 288. f.
11/527. ő. e.
113
Magyar szempontból szimbolikus, hogy a Time magazin az év emberének választotta 1957-ben, egy évvel
azt követően, hogy ezt a jelzőt a „pesti srácoknak”, a magyar forradalmároknak ítélték.
114
MEDVEGYEV, 1989, 149-155.
115
A moszkvai puccs és az MSZMP 1957-es pártértekezletéről ld. alább
116
FÖLDES György: Barátság felsőfokon. Kádár és Hruscsov. In: RÁCZ, 2001. 88-94.

28

vetélkedés.117 A kapcsolat hozzájárult ahhoz, hogy, a birodalom iránti lojalitás folyamatos
kinyilvánítása mellett a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megkísérelhesse a
magyarországi sajátossághoz illeszkedő belpolitika megteremtését.118
A Szovjetunióból további világpolitikai jelentőségű változások indultak ki. Az SZKP XX.,
majd XXII. kongresszusa a nemzetközi enyhülést elősegítő határozatokat hozott.
Külpolitikai vonatkozásban a párt ekkor szakított a háborúk elkerülhetetlenségének sztálini
koncepciójával és újrafogalmazta a „békés egymás mellett élés” elvét. Az új irányvonalat
1959-ig zárt doktrínává építették ki. Ennek értelmében a különböző társadalmi rendszerű
államok békés egymás mellett élése nemcsak lehetséges volt, hanem az atomháború
korszakának veszélyei miatt elkerülhetetlenné is vált. A katonai összeütközés helyébe a
gazdasági verseny lépett, amelyben mindkét rendszernek módja lett bizonyítani fölényét. A
békés egymás mellett élés ellenére az ideológiai harc változatlanul folytatódott. Az alapvető
ideológiai dokumentumok szerint a világforradalmi célokat nem adták fel, azonban az
atomháború veszélye miatt a mindennapi propagandaháború is mérséklődött. 119
Hruscsov aktivitásának hátterében a fegyverkezési versenyben elért átmeneti előnyök,
valamint a Szovjetunió (egyben a létező szocializmus) tudományos-technikai sikerei,
elsősorban az űrversenyben elért eredmények álltak. Moszkva már korábban is elég atomés hidrogénbombával rendelkezett, 1956-tól pedig elég hordozóeszköz is rendelkezésére állt
fegyverei globális méretű bevetésére. Így kialakult a kölcsönös elrettentés rendszere, ami
korlátozott együttműködést eredményezett. Bár a mindennapokat keleten és nyugaton
egyaránt beárnyékolta hidegháborús pszichózis, az atomháborútól, az interkontinentális
ballisztikus rakétáktól való félelem,120 az évtized végére kézzel foghatóvá vált a
szuperhatalmi rivalizálás fokozatos enyhülése.121
A szovjet szputnyik 1957-es felbocsátása lényegében az űrkorszak kezdetét jelentette és
jelentős pszichikai hatást váltott ki Nyugaton. Az amerikai társadalomban ekkor lett úrrá a
technikai fölény és a sebezhetetlenség elvesztéséből fakadó félelem. A mesterséges hold
Föld körüli pályára állítását, majd az első sikeres állatkísérleteket (Lajka kutya utazását)

117

KENDE Péter: Az engedményektől az érdekegyeztetésig. In: A párizsi toronyból. Szerk.: KENDE Péter
Budapest, Cserépfalvi, 1991, 79-95.
118
GOUGH, 2006, 261-290.
119
20. századi egyetemes történelem. 2. kötet. Szerk.: DIÓSZEGI István, HARSÁNYI Iván, NÉMETH István.
Budapest, Korona, 2000, 15-19.
120
Ez a vasfüggönytől keletre a légoltalmi képzésekben és intézkedésekben révén, míg nyugatra az
atombunkerek építésében érhető tetten. KECSKEMÉTI Kálmán: 1960. In: Beszélő évek. A Kádár-rendszer
története 1956–1968. Szerk.: RÉVÉSZ Sándor. Bp., Beszélő, 2000, 154.
121
DIÓSZEGI, HARSÁNYI, NÉMETH, 2000, 16.

29

hatásosan használta ki a világméretű szovjet propaganda.122 Az 1917-es forradalom
negyvenedik évfordulójának ünneplésével összekötve a magyar napilapok is hosszasan
tudósítottak ezekről: az eseménnyel kapcsolatban tudományos ismeretterjesztő írások,
glosszák, karikatúrák tömege jelent meg.123 1957 őszen mindez egyidőben történt az ENSZ
XVII. ülésszakával, a magyar kérdés napirendre vételével. Így a napilapokban ezek a témák
egyszerre szerepeltek. Jól példázzák ezt a Hazafias Népfront lapjában, a Magyar Nemzetben
megjelent

tudósítások

és

kommentárok,

amelyek

a

nemzetközi

erőviszonyok

megváltoztathatatlanságát sugallták. A szovjet űrtechnika eredményei azonban a következő
években teljesedtek ki igazán: 1959. szeptember 13-án szovjet űrrakéta érte el a Holdat,
1961. április 12-én sor került Gagarin Föld körüli utazására. Ezek hatását az MSZMP
vezetői számára mind külön mérték a társadalmat behálózó csatornák révén.124 1961 őszén
pedig az első űrhajós látványos fogadásokkal teli magyarországi utazást tett.125
A „magyar ügy” tárgyalása mellett folyamatosan újabb és újabb nemzetközi konfliktusok
kerültek a világpolitika napirendjére, amelyek fokozatosan kiszorították az 1956-os
forradalommal és utóéletével kapcsolatos híreket. Ilyen körülmények között megkezdődött
az óvatos tapogatózás a magyar-amerikai kapcsolatok javítása érdekében.126 Közben a
szovjet és a magyar propaganda rámutathatott az imperializmus háborús arcára,
egyszersmind ellenérvként használták ezeket a nemzetközi fejleményeket a „magyar
kérdés” felemlegetésével szemben.127 A Moszkva által kezdeményezett leszerelési
kampányok128 támogatása a szocialista országok békemozgalmainak129 fő célja lett. Az
antimilitarista, háborúellenes jelszavakkal operáló rendezvények a pártonkívüliek, a
megnyerhető társutasok mobilizálásának első lehetséges állomásai voltak az MSZMP
ideológusai számára is. A korszak átlagos újságolvasója eközben a nemzetközi enyhülés
számos valóságos jelével is szembesülhetett: 1958. április 25-én német-szovjet egyezményt
122
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írtak alá130, 1959. január 1-jétől a szovjet miniszterelnök-helyettes, Mikojan látogatást tett
az USA-ban131, 1959. február 21-től került sor a brit miniszterelnök MacMillan moszkvai
látogatására132, 1959. május 11-én külügyminiszteri konferencia kezdődött Genfben, 1959.
október 13-án az Egyesült Államokban tett körútja közben Hruscsov beszédet mondott az
ENSZ Közgyűlésén, 1961. június 3-án Kennedy-Hruscsov találkozóra került sor
Bécsben.133Az enyhülés folyamatának egyik szimbolikus aktusa XXIII. János pápa 1963ban kiadott „Pacem in terris” kezdetű enciklikája. A dokumentum reálpolitikai olvasata
szintén a „békés egymás mellett élés”, a létező szocializmus, a bipoláris világrend
elfogadása, a Kelet-Nyugat közti párbeszéd megalapozása volt.
A megváltozó nemzetközi körülményeket jól mutatják a szovjet és az amerikai vezetők
egyéb személyes találkozásai is. 1959. július 24-én Richard Nixon amerikai alelnök és
Nyikita Hruscsov pártfőtitkár egy moszkvai kiállításon, egy amerikai mintakonyhában
vitatkoztak a kapitalizmus illetve a kommunizmus felsőbbrendűségéről. Bár a beszélgetés
korántsem volt mentes a fenyegetésektől és a katonai témáktól, a helyszín jól mutatta, hogy
a gazdasági verseny, a jóléti vetélkedés került előtérbe a hidegháborús fronton.134 Az esetről
szóló híradásokat a magyar sajtó is átvette.135 Bő két év múlva pedig Magyarországon
bontakozott ki a „frizsiderszocializmus”-vita, a jóléti intézkedések káros eszmei, kulturális
következményeiről.136
Végül a nemzetközi hatásokról szólva, nem hagyhatók figyelmen kívül a külkapcsolatok
egyéb formái sem. Elsődlegesnek bizonyultak azok a világesemények, amelyeken a
nagyhatalmak mellett immár magyar küldöttségek is megjelentek. 1958 áprilisától
Magyarország is képviseltette magát a brüsszeli világkiállításon. 1956 novemberében a
Melbourneben megkezdődő olimpiai játékokat, politikai szempontból még a szovjet
beavatkozás elleni tiltakozás uralta. Az 1960 augusztusában Rómában megkezdődő olimpiát
már sokan Magyarországon is a TV képernyőjén keresztül kísérhették figyelemmel.137 A
bővülő kulturális, sport és diplomáciai kapcsolatok fokozatosan oldották az MSZMP vezette
ország elszigeteltségét.
E változások közepette Kádár János hű szövetséges, a moszkvai irányvonal iránt mindvégig
lojális kommunista vezető maradt. A magyar-szovjet állami és pártkapcsolatok a korszakban
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zavartalanul működtek.138 Ugyanakkor a nemzetközi diplomácián túl a Forradalmi MunkásParaszt Kormány helyzetének megszilárdulásához alapvető feltétel volt a Szovjetunió és a
szocialista világ politikai és anyagi támogatása. A szocialista országok a világpolitikában
vállalt szolidaritás mellett áru- és pénzhitelekkel valamint egyéb szívességekkel139 segítették
a rezsim stabilizálódását. A gazdasági kapcsolatok révén Magyarország függősége
fokozódott,

a

kereskedelmi

kapcsolatok

ugyanakkor

alapot

nyújtottak

a

jóléti

intézkedésekhez, a kádári életszínvonal-politika kialakulásához. Összességében tehát a
nemzetközi erőtérben adottak voltak a gazdasági, tudományos-technikai, diplomáciai
(propaganda) feltételek a magyarországi konszolidáció megindulásához. Az alábbiakban azt
tekintem át, miként hatottak a világpolitika eseményei az MSZMP politikájának (ezen belül
a szűken vett „szövetségi politikának”) az alakulására.

Az MSZMP vezetése a nemzetközi eseményekről

A szovjet irányvonal elfogadását jól jelzik a fontosabb nemzetközi események után
megtartott Központi Bizottsági ülések, ahol a beszámolókat tartó első titkár minden esetben
az MSZMP helyes politikájának elismeréseként értelmezte a Szovjetunió illetve a
szocialista tábor megnyilatkozásait, lépéseit. Kádár külföldi tanácskozásairól hazatérve több
esetben nem pusztán a párt számára vont le következtetéseket a világpolitika aktuális
fejleményeiből, hanem a párt és a „tömegek”, a pártonkívüliek kapcsolatát érintő
kinyilatkoztatásokat is tett.
A kádári politikai irányvonal megerősödésének szempontjából döntő jelentőségű volt az
SZKP-n belüli harcokban Hruscsov, már említett, végleges felülkerekedése. Az SZKP
határozatát és tájékoztatóját a „Malenkov – Kaganovics – Molotov” pártellenes csoportról
az MSZMP KB 1957. július 3-i ülésén is megtárgyalták.140 (Az SZKP határozatát,
magyarázó vezércikket csak ezt követő nap közölte a párt lapja.141) Kádár ezt a fórumot is
felhasználta a pártértekezlet pontjainak megerősítésére. Az új KB-tagok előtt a győztes
irányvonal képviselőjeként léphetett fel, helyzetének megszilárdulását tudatosíthatta.142
Ugyanakkor a párt normális, szervezetszerű működésének újbóli megindulása után egyre
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jobban kifinomodtak azok a hatalomtechnikai mechanizmusok, amelyek a kádári politika
egyik lényegi elemeit alkották.
A szocialista tábor életének leglátványosabb eseménye 1957-ben a szocialista és
munkáspártok moszkvai értekezlete volt, amelyet a „Nagy Októberi Szocialista
Forradalom”

negyvenedik

évfordulójának

megünneplésével

kötöttek

össze.143

A

nagyszabású ünneplések, katonai díszszemle mellett a majd egy hónapon át tartó
találkozások a szocialista tábor egységét demonstrálták.144 Moszkvai tartózkodása alatt, az
MSZMP delegációt vezető Kádár Jánosnak még magyarázkodnia kellett lengyel, olasz és
jugoszláv elvtársai előtt belpolitikai intézkedései miatt. Hazatérve ugyanakkor magabiztosan
jelenthette, hogy a „magyar kérdést” a „testvérpártok” előtt sikerült rendezni.145 Továbbá
elérték, hogy a nyilatkozattervezet Magyarországgal kapcsolatos bekezdései is kikerüljenek
a szövegből. Az ilyen apró sikerek azt mutatják, hogy Kádár fokozatosan a szocialista világ
elfogadott vezetője lett. A hazatérő pártvezető Központi Bizottság előtt az ellenség
vezetőiként az amerikai követségen tartózkodó Mindszenty Józsefet, valamint az
emigrációban élő Nagy Ferencet jelölte meg. Az ellenségkép ilyen, a nemzetközi
körülményeket is figyelmbe vevő kialakításához közvetlen módon felhasználták az egyes
társutasok nyilatkozatait is.146
A kül- és belpolitikai kérdések összefüggései a választásokra készülve fokozottabban
jelentkeztek. Az MSZMP KB 1958. október 13-ai ülésén147 Kádár a kommunista vezetők
informális krími találkozójáról tartott beszámolójában jelentette be, hogy az ellenforradalmi
bűncselekményekért a felelősségre vonások lezárultak, nagy jelentőségű, nemzetközi
visszhangot kiváltó ügy már nem lesz. Továbbá a pártvezetés számára jelezte azt is, hogy
14000 emberrel szemben lefolytatott eljárás után még 600 ügy áll elintézés alatt.148 Ezen az
ülésen esett szó az első kegyelmi intézkedésekről. Mindez persze korántsem jelentett
általános enyhülést. A választások után a pártvezetés visszatért a büntetőpolitika
kérdéseinek tárgyalására.149 A Biszku Béla irányításával zajló folyamat a nemzetközi
szempontokat, és a szocialista tábor érdekeit mindvégig maximálisan szem előtt tartotta.
A disszertációmban tárgyalt időszakra az SZKP két kongresszusa és a kommunista, illetve
munkáspártok két értekezlete esett. Előbbieknek jelentős hatása volt az MSZMP
politikájának alakulására. A Moszkvában elfogadott határozatok a korábbiaknál nagyobb
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mozgásteret biztosítottak az egyes kommunista vezetők számára. Utóbbiak azért
érdemelnek említést, mert a közösen kiadott határozatok, nyilatkozatok alapján a párt
vezetői a hazai „szövetségi politikára” vonatkozó következtetéseket is levontak. Az SZKP
XXI. kongresszusán járt küldöttség 1959. március 6-án számolt be az MSZMP Központi
Bizottsága előtt.150 A moszkvai nyilatkozatokból Kádár kifinomult érzékkel válogatta ki a
hazai politikai törekvéseket támogató tételeket. Bár ezek az évek a desztalinizációban
bekövetkezett visszalépés időszakaként jellemezhetők, Kádár a „személyi kultusz”
kérdésének lezárásáról és a revizionizmus vereségéről beszélt. A hétéves gazdasági
fejlesztési terv, a szocialista modernizáció új programjának meghirdetése, a lenini
békepolitika hangsúlyozása a nyugodt hazai építkezés alapjául is szolgált. Kádár a párt
erősödését két jellegzetes, a potenciális társutasok tevékenységére utaló példával is
szemléltette. Az egyik Kovács Béla megjelent cikke151 volt, amit jellemzőnek tartott a
társutasok magatartására.152 A másik példában a népi írók körében tapasztalható bomlást
pedig sajátos szarkasztikus stílusában kommentálta: „most amikor napirendre kerül az
Írószövetség létrehozása és működtetése, a népi írók is tanakodnak, hogy mit csináljanak…
az utóbbi évek tőlük látott legbölcsebb döntését hozták, megegyeztek abban, hogy nem
egyeznek meg semmiben, nem akarnak csoportként fellépni ebben a kérdésben.”153
A kommunista és munkáspártok következő nagyobb szabású találkozójára 1960 nyarán
Bukarestben került sor. Ennek hátterében a Kínai Kommunista Párttal megromlott és sokáig
titkolni kívánt154 viszony volt. A heves vitákról Kádár az MSZMP KB 1960. június 29-i
ülésén számolt be.155 A végső értékelés ezúttal is azt tartalmazta, hogy a fejlemények
MSZMP politikai vonalát megerősítették. A bukaresti találkozón ugyanakkor nemzetközi
méretekben is felmerült a pártonkívüliekhez való viszony. Jelesül a Szakszervezeti
Világszövetségben

és

Békevilágtanácsban

helyet

foglaló

„haladó”

személyek

felhasználásának praktikus (propaganda) szempontjait vetették fel a kínai tézisek ellenében.
A párton kívüli értelmiségiek megnyerésének, a világközvélemény befolyásolásának a
technikái tehát

folyamatosan finomodtak.

Ezek a nemzetközi

minták

példákat

szolgáltathattak a belpolitikai élet normalizálása érdekében kidolgozott tervek számára is.
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Az SZKP XXII. Kongresszusán újabb jelentős lépések történtek a desztalinizációban. A
Kádár János által történelminek nevezett ülésen deklarálták, hogy az SZKP a munkásosztály
pártjából a szovjet nép pártjává vált, a proletárdiktatúra betöltötte történelmi szerepét, és a
Szovjetunió össznépi állammá vált. A Moszkvában járt küldöttség az MSZMP KB előtt
1961. november 17-én értékelte a szovjet határozatokat.
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Ezzel a belpolitikai enyhülésnek

egy olyan új szakasza kezdődött Magyarországon is, amely minden szinten kihatott a
pártonkívüliekkel való kapcsolatokra. Kezdetét vette a „személyi kultusz” maradványaival
való leszámolás. A Rákosi-korszak prominenseinek a hatalomból történő kiszorítása, amely
1962 augusztusában zajlottak le, élénk visszhangot váltottak ki a rendszer anti-elitjének
körében.157 A szovjet minta pedig alapul szolgált a „szövetségi politika”, a „szocialista
nemzeti egység” átfogó programjának meghirdetésére.
A nemzetközi viszonyok nemcsak az MSZMP politikájának általános irányvonalát
határozták meg, hanem a mindennapi, személyi döntéseket is. Mindez különösen a
különböző magyar delegációk moszkvai utazásai kapcsán érzékelhetők. Ezek az események
rámutatnak arra, hogy végső soron a régi-új pártvezetésnek néhány kompromitált politikus
felmutatásával sikerült a saját kül- illetve belpolitikai pozícióját megerősíteni. Kádár János
Révai

József

szerepeltetését

sikerrel

vonta

be

hatalompolitikai

játszmáiba.

A

szakirodalomban vitatott, hogy az egykori főideológus a potenciális szövetséges vagy
„hasznos mumus” szerepét töltötte-e be.158 Mindenesetre a párttestület határozatai
rögzítették az egykori vezetők sorsával kapcsolatos kérdéseket.159 1957 tavaszától Kádárnak
a megszerzett moszkvai támogatás birtokában már kevéssé kellett tartania a kinti intrikák
következményeitől.160Ugyanakkor a moszkvai delegációkkal az Elnöki Tanács elnökeként
kiutazó Dobi István a munkás-paraszt szövetség legfőbb reprezentánsa Magyarországon.

Az

MSZMP

központjában moszkvai
161

„békepropagnda” akcióit is.

irányelvek szerint

dolgozták

ki

a

hazai

A nemzetközi kampányok elsősorban a nyugati országok

közvéleményének megosztását célozták. Az ilyen akciókban pedig kiemelt szerep jutott a
különböző külföldi kapcsolattal, ismertséggel rendelkező nem-kommunista közéleti
156

MOL 288. 3. 4/44. ő. e.
Az állambiztonsági és hangulatjelentéseket ld. alább.
158
GOUGH, 2006, 215.; A cikk visszhangjáról készített információs összeállítás: MOL 288. 11/ 35. ő. e.
159
MOL 288. f. 5/20. ő. e. A párthatározat szerint a téma felelőse Kiss Károly lett. A Révai Józseffel való
egyeztetés Kádár János feladata volt. Engedélyezték Lukács György hazatérését, és döntöttek Szántó Zoltán és
Vas István elkülönítéséről Romániában. Nagy Imre ügyében Kádár szigorú felelősségre vonásról beszélt,
hozzátéve: „Lehetetlen enélkül az ország politikai helyzetét rendezni (…) Nem lehet 8-10 hónapig várni a
méregfog kihúzásával”
160
MOL 288. f. 5/20. ő. e. A pártvezetők elsősorban Rákosi Mátyás aktivitásától tartottak. A moszkvai
emigráció mindennapjaival kapcsolatban ld.: A moszkvai levelezés, 1956-58: lapok Hegedüs András volt
miniszterelnök hagyatékából. Szerk. TAMÁSI Miklós. Budapest, Stencil Kulturális Alapítvány, 2010.
161
A szovjet nagykövettel történt direkt egyeztetéssel kapcsolatban ld. MOL 288. f. 5/60. ő. e.
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szereplőknek, akik bizonyos támogatásokért, munkájuk zavartalanságáért cserébe
nyilatkozatok megtételére kényszerültek. Ezzel párhuzamosan a Magyar Népköztársaság
szalonképességének felmutatása a különböző nemzetközi rendezvényeken (kiemelten az
1958-as brüsszeli világkiállításon) dezorganizálta, bomlasztotta a még nyugati támogatásban
bízó, passzív rezisztenciát folytató alternatív elitet.162
A nemzetközi tényezők hatásai közül végül említést érdemlnek Hruscsov magyarországi
látogatásai. Ezekkel kapcsolatban az MSZMP illetékesei nemcsak a reprezentatív
programokat készítették elő, hanem a lehetséges következményekkel, hatásokkal is
részletesen foglalkoztak.163 1958 áprilisában például a kapcsolódó aktívák, békegyűlések,
sajtócikkek alapelvei a „szövetségi politikával” kapcsolatos lényeges megjegyzést is
tartalmazott: „Az értelmiség között végzett politikai munka során kiindulásnak kell tekinteni,
hogy míg a munkásság és a parasztság fő tömegei között az ellenforradalmi platformot
sikerült elszigetelni, az értelmiségnél ezt nem értük el.”164 A további propagandában
mindenekelőtt Hruscsov ceglédi beszédét kívánták felhasználni. Ez a nacionalizmus
kritikája mellett történeti perspektívában a másfél évvel korábbi katonai beavatkozást
próbálta elfogadtatni, a szovjetellenességet oldani. Az 1849-es cári és az 1956-os szovjet
intervenció helyes értékelésének kialakítása a propaganda, majd az ideologikus
történelemoktatás feladata lett.

A határokon átívelő kapcsolatok

Az MSZMP és a pártonkívüliek, illetve az alternatív politikai elit kapcsolatának 1956 után
létezett egy dimenziója, amely mind bel-, mind külpolitikai szempontból fontossá vált. Ez a
nyugati országokban élő magyar emigránsokhoz való viszony alakítása volt.165A forradalom
idején és az azt követő hetekben az országot elhagyó 140 ezer állampolgár gazdasági és
intellektuális veszteséget jelentett Magyarországnak.166 Az emigránsok tömegei a hazai
viszonyok élhetetlenségét bizonyították, az ellenséges propaganda és egyéb akciók
potenciális alanyaivá válhattak. Kezelésük, pacifikálásuk, bomlasztásuk a Kádár-kormány
elemi érdeke volt. Az e célból 1957-ben kiadott, a hazatérést megkönnyítő kormányrendelet
részleges sikereket hozott, a problémakör átfogó kezelése azonban hosszú távú stratégiát
162

Az esemény fontosságát jelzi, hogy addig kellő figyelem nélküli előkészületeket 1958 februárjában a
Politikai Bizottság magához vonta. - MOL 288. f. 5/64. ő. e.
163
MOL 288. f. 5/75. ő. e.
164
MOL 288. f. 5/75. ő. e.
165
A kérdéskör hat alkalommal került az MSZMP PB elé korszakunkban több alkalommal tárgyalta az
MSZMP KB Titkársága is. ld. SZABÓ Juliet: Fellazítási politika a Kádár-rendszerben. Az MSZMP
propagandatevékenysége 1958 és 1963 között. In: Múltunk 2009/2., 188.
166
BORBÁNDI Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. I. kötet, Európa, Budapest, 1989.
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követelt.167 Az MSZMP vezetői ennek kapcsán figyelemmel kísérték a nemzetközi
propagandát is. Egyfajta sajátos párbeszéd is kialakult a rendelkezésre álló csatornákon.
Ugyanakkor a módszereket, technikákat illetően is igyekeztek egymástól tanulni. Erre utal
például Marosán Györgynek a „szövetségi politikával” kapcsolatos felszólalása a budapesti
pártbizottság ülésén: „A népfront dolga feloldani a merevséget. Hallgassák meg a Szabad
Európa hangját. Ez mindenki felé csinál politikát. Erre nekünk is fel kell készülnünk.”168 A
Politikai Bizottság végül 1958. július 29-én döntött az „emigrációs politika”
egységesítéséről.169 A pártvezetők gondolkodásában régi és új megközelítések keveredtek.
A disszidáltak jelentős részét ugyanis megtévedt, de becsületes embernek minősítették.170
Továbbá a nagyobb létszámú hazatérésről lemondva célként fogalmazták meg, hogy „az új
emigráció dolgozó rétegei egyre kevésbé a hidegháború és egyre inkább a különböző
rendszerek békés egymás mellett élését hirdető politika támogatói legyenek”. A
kidolgozandó stratégia legfőbb célkitűzéseit azonban állambiztonsági szakkifejezésekkel
fogalmazták meg.171 Igaz, a bomlasztás fő eszközének egyébként a hazajövetelek segítését
jelölte meg, akár a hazatérés anyagi támogatásával. Sőt külön elgondolások születtek a
szétszakított családok egyesítésére (a köztük lévő levelezés engedélyezésére), a fiatalkorúak
utaztatására. Ennek segítésére újjászervezték a Magyarok Világszövetségét, amely a
külföldre irányuló propaganda egyik főszereplője lett. A külképviseleti szervek feladatul
kapták a hazatérés propagálását, illetve a kint letelepedni szándékozók haladó szervek
(szakszervezetek) felé terelését, ebben más szocialista országok segítségét is elfogadva. Az
ülésen a Kádár János által összefoglalt politika értelmében elvetették az állampolgárságtól
való megfosztás tömeges alkalmazását. Ezzel nem csak a magyarországi szálak teljes
elvágását akarták elkerülni, hanem a korábbi 1949-50-es gyakorlattól is elhatárolódtak. A
párt vezetője összességében az emigránsok differenciált kezelésére figyelmeztetett,172 hiszen
szerinte a távozók 800 ezer hazai hozzátartozóját érintette a kérdés. Így egykori
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SZABÓ Juliet: „… s várja eltévedt fiait is”. Az MSZMP repatriálási és hazalátogatási politikája 1956 és
1963 között. In: Múltunk 2007/1, 187-213.
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BFL XXXV.1.a.4. (MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései) 17. ő. e. (1958. január 31.)
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MOL 288. f. 5/88. ő. e., (1958. július 29.)
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Ekorra a „kiábrándulás és a hazai jó hírek” hatására mintegy harmincezren tértek vissza. Az összefoglaló
szerint a világban szétszóródott 187 ezer magyar alapvetően megváltoztatta az emigráció arculatát, „feldúlta”
szervezeteit. A helyzetelemzés sajnálkozva állapította meg, hogy osztályhelyzete alapján a távozók zöme a
rezsim potenciális támogatója lett volna. Az intézkedéseknél számoltak az eltávozók körében erősödő
„pesszimizmussal”, az emigráción belüli vitákkal és a Nagy Imre per hatásával is.
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A dokumentum elsődleges fontosságúnak tartotta a „leválasztás”, a „bomlasztás” és a „leleplezés”
módszereinek alkalmazását. Ezek belügyi értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban lásd az
állambiztonságról szóló fejezetet.
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MOL 288. f. 5/88. ő. e. Kádár hozzászólása szerint 2 millió külhoni magyar közül csak 3000 élt
„hazaárulásból, emigrációból”, olyanok, mint a Nagy Ferenc, Király Béla, Kéthly Anna, Kővágó József-féle
„csirkefogók.”
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belügyminiszterként az útlevélkérelmek elbírálásának és a levélellenőrzés kifinomultabb
módszereire is felhívta a figyelmet.173
Az illetékesek folyamatosan figyelték az emigráns közélet alakulását. 1959. február 3-án a
téma azért került a pártvezetés elé, mert174 a Magyar Bizottság létrehozása egy újabb
veszélyforrásként jelentkezett.175 A szervezet, amelyben a szélsőségen „fasiszta” és
legitimista csoportokat leszámítva minden jelentős emigráns politikai csoportosulás részt
vett, egy ellenséges összefogást, lényegében egy „anti-Népfront” megalakítását jelentette.
Ennek nyugati szerepe mellett a hazai „reakciós” erőkre vonatkozó hatását is veszélyesnek
minősítették. Ráadásul generációs szempontból, a fiatalabb politikusok bevonása különösen
aggasztónak tűnt. Erre egyfelől az ellenpropaganda erősítésével176 kívántak válaszolni,
valamint a hazatérések további segítését szorgalmazták. Eközben viszont az anyagi keretek
szűkösségére

is

tekintettel

kellett

lenni.177

Kimondták,

hogy

a

hazatértekkel

tömegszervezetek (ne a párt) foglalkozzanak, leginkább a szakszervezet. Az újjászervezett
Magyarok Világszövetségét részben a Hazafias Népfront alá rendelték, állami felügyeletét a
Külügyminisztérium látta el. A szervezet fő feladata az emigráns magyarok kapcsolatának
biztosítása az óhazával, a körükben végzett propaganda szervezése lett.178 Az emigráns sajtó
helyzetét elemezve a pártközpont munkatársai a nyugati lapokkal fennálló kapcsolatokra
figyelmeztettek.179 Az érintkezési felületek tehát folyamatosan nőttek, ami új lehetőségeket
is jelentett az intézkedési tervek kidolgozásakor. Kállai Gyula olyan intézkedések
kidolgozását javasolta, amelyekről otthonról befolyásolhatták volna az emigránsokat —
elsősorban a fiatalokat — hozzátartozóik manipulálásának segítségével. Ennek tömeges
méretű alkalmazására nem került sor, ugyanakkor a családtagok helyzetével korlátozottan
zsaroló, manipuláló fellépések hozzátartoztak az állambiztonsági munka mindennapjaihoz.
1960-tól a Magyarok Világszövetsége már kölcsönös utazásokat is szervezett, a konszolidált
magyarországi állapotok bemutatása érdekében. A pártvezetésnek be kellett látnia, hogy az
emigránsok többsége nem tér haza. Az MSZMP PB 1961. június 6-i ülése elé került
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MOL 288. f. 5/88. ő. e. – Bár Kádár megjegyezte, hogy „a Belügynek mindent elolvasni nem volna rossz”
a realitások alapján arra figyelmeztetett, hogy csak egy szűk kört kell figyelni.
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az egykori kisgazda Szabó Miklós könyvének (Foglalkozásuk: emigráns) idegen nyelvű kiadását, egyéb
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elemzés180 szerint a régi emigráció 1200 000 fős tömege mellé 1956-57-ben 160 000 fő
érkezett,181 a hazatértek száma pedig 40000 volt. Az összefoglaló elismerte a korábbi
propaganda gyengeségét is. Ugyanakkor haladó jellegű csoportokban, lojális szervezetekben
már 8-10000 főt tartottak nyilván. A „fasiszta”, „katonai” illetve szociáldemokrata
emigráció és a „reakciós csoportok” számát 400-ra tették, 1500-2000 vezetővel.182 A
bomlasztó propaganda célját a semlegességi tendencia támogatásában határozták meg. Az
MSZMP vezetése tehát lényegében lemondott arról, hogy politikájával és külföldre irányuló
üzeneteivel látványos eredményeket érjen el az emigráció körében. Arra azonban igény
tartott, hogy a nemzeti egység nevében kül- és belföldön maga illetve az általa ellenőrzött
állami vezetők léphessenek fel.
Ilyen körülmények között felértékelődött a Magyarországon maradt pártonkívüli közéleti
személyek, befolyásos emberek szerepe. Az emigránsok egykori párt-, eszme- vagy
harcostársainak nyilatkozatait az MSZMP megpróbálta felhasználni a konszolidáció
demonstrálására, a kintiek bomlasztására. Az eszközök skálája széles volt: a titkosszolgálati
akcióktól (mint az egykori kisgazda Szabó Miklós tevékenysége183), a tömegszervezetek
keretében szervezett hivatalos utazásokon át, a baráti beszélgetésekig, levelezésig terjedt. A
legnagyobb visszhangot Németh László moszkvai utazása és ottani pohárköszöntőjének
közlése váltotta ki a forradalom évfordulóján 1959-ben.184 1960-ban Kodály Zoltán
látogatott Oxfordba díszdoktori címének átvételére. Később más tekintélyes írók, Déry
Tibor, majd Illyés Gyula külföldi útjai is sikerrel szolgálták a Kádár-rezsim megítélésének
változását. A határok nagyobb mértékű megnyitása előtt a tekintéllyel rendelkező útitársak
társas vagy magánutazásai jelezték az enyhülés mindennapi hatásait.
Az emigráció állambiztonsági kezelésével kapcsolatban eddig csak néhány esetre derült
fény.185 A magyar hírszerzésnek a Nyugatra távozott, meghatározó szerepet betöltő polgári
politikusokkal megkezdett „játszmás ügyei” a korszakban sikertelenül végződtek. Legyen
szó levélben történő kapcsolatfelvételről, mint a Magyar Szabadság Párt egykori vezetője,
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Sulyok Dezső esetében,186 vagy akár személyes megkeresést is magában foglaló
befolyásolási kísérletről, mint a kereszténydemokrata Varga Lászlóval kapcsolatban.187
A világpolitikai enyhülés végül társadalmi méretekben is érzékelhető lett. A világ
nyitottabbá válását a külföldi utazások számának gyors emelkedése jelezte. A párt- és
tömegszervezeti delegációk mellett188, az elsők között a megbízható társutasok hagyhatták
el az országot. Közben a határok a másik irányban is lassan átjárhatóvá váltak. Míg 1951 és
1954 között 30-40 ezer látogató érkezett Magyarországra, 1959-ben 189 ezer beutazót
regisztráltak.189 Így az ötvenes évek végén az idegenforgalom fejlesztéséről, a
szállodahelyek bővítéséről is nagyszabású tervek készültek.190 A ki- és beutazások
megkönnyítéséről a „békés egymás mellett élés” elvére és gazdaságpolitikai indokokra
hivatkozva 1960-ban párthatározat született.191 Az 1956-os megtorlások lezárulását
követően fokozatosan a magyar állampolgárok számára is megnyíltak a határok. 1957-ben 8
ezren, 1959-ben 15 ezren utazhattak kapitalista országokba magáncéllal. Szocialista
országokba 1957-ben 44 ezren, 1959-ben 142 ezren látogathattak el. A hatvanas évek első
éveiben pedig robbanásszerű számbeli fejlődés következett be. A központi statisztikák
szerint 1964-ben már 154 ezer magyar állampolgár juthatott el a nyugati világba, míg onnan
200 ezer turista érkezett. Szocialista államokba 1,3 millióan utazhattak ki. Eközben a
disszidálások arányát sikerült keretek között tartani.192 Az állambiztonság felügyelete
mellett az utazások általánossá váltak.193 A személyes kapcsolatok számának növekedése
kézzel foghatóvá tette a nemzetközi rendszer enyhülését. A rendszer pozitív önképének
sugárzásához azonban mind több az adott kereteket elfogadó, lojális állampolgárra, illetve
szövetségesre volt szükség.
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Összegzés

1956 után a világpolitikában új folyamatok váltak meghatározóvá. A hatalmát megszilárdító
Hruscsov a belpolitikában a desztalnizáció, a külpolitikában a „békés egymás mellett élés”
gyakorlatát hirdette meg. A Szovjetunió fegyverkezési és űrversenyben elért sikerei
megfelelő alapot adtak diplomáciai érdekei érvényesítésére. A kölcsönös elrettentés
rendszerében a szemben álló táborok határai is szilárdabbá váltak. Az 1956-os események
tanulságai mellett ez a tényező a Magyarországon is eltörölt minden rendszerváltozással
kapcsolatos várakozást. A magyar állampolgárok arra rendezkedtek be, hogy életüket a
szovjet érdekszférában fogják leélni. A nemzetközi rendszer megszilárdulását a széles
látókörű politikai gondolkodótól (Bibó István)194 a baráti társaságokban politizálókon át
(volt képviselők, értelmiségiek, megfigyelt állampolgárok összejövetelei)195, a városi és az
agrárlakosságig196 mindenki érzékelte. A hatalom ezzel éppúgy tisztában volt, mint a szovjet
szputnyik, vagy egy-egy világpolitikai esemény okozta belpolitikai hatással. A nemzetközi
keretek tehát szilárdabbá váltak.
Ugyanakkor Hruscsov fellépését követően a hidegháborúban a globális szuperhatalmi
szembenállás korábbiaktól eltérő területei váltak hangsúlyossá. A „békés egymás mellett
élés” során a rivalizálás részben a fogyasztás, a kultúra vagy a sport területére helyeződött
át. Így az érintkezési felületek növekedése új hatalomtechnikai megoldásokat igényelt. A
világ közvéleményének figyelme számos korlátot is állított a kádári rendteremtő
„konszolidáció” számára.
A szovjet intervenció után berendezkedő MSZMP egységes nemzeti ellenszenvvel,
ellenállással találkozott. Ennek feloldására, ellensúlyozására olyan lépéseket tett, amely
alapján a nemzeti egység nevében maga lépett fel. A Hazafias Népfront megszervezése és
társutas politikusok felvonultatása a hidegháborús propaganda céljait is szolgálta. Az
emigrációs ellenelittel szemben az MSZMP felvonultatta a hazai nem kommunista elit
tagjait, az országot elhagyók egykori párttársait, elvbarátait. Az ellenséges szervezetek
felbomlása, bomlasztása következtében Kádár János egyre határozottabban léphetett fel a
magyar nép, illetve a nemzet nevében. Itthon és a szocialista országokban, sőt 1960-ban már
New Yorkban is.
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A Kádár János vezette MSZMP Moszkva hűséges szövetségesének, a szovjet külpolitikai,
birodalmi igények készséges kiszolgálójának bizonyult. A belpolitikai stabilitás
megteremtésében azonban új gyakorlatot alakított ki. Az anti-elithez való viszonya csak a
megváltozott világpolitikai környezetben értelmezhető. A nemzetközi elszigeteltségből
történő kitörés vágya, a gazdaságpolitikai nehézségek miatti kényszerek mind-mind
kihatottak az egyes társadalmi csoportok és az őket (vélt vagy valós módon) reprezentáló
személyek kezelésére. Az MSZMP vezetésének a szűkebben vett „szövetségi politikával”
kapcsolatos — a következőkben bemutatott döntései — csak ezek figyelembevételével
értelmezhetők.
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A pártvezetés döntései
„a többpártrendszernek mint kormányzati rendszernek a megvalósítása nem időszerű (…) a
magyar nép alapvető érdekei (…) semmi esetre sem kívánják a (…) nemzeti egység
szétszaggatását. Magától értetődően ez az alapvető elvi állásfoglalás nem zárja ki,
ellenkezőleg feltételezi és megkívánja, hogy a közügyek intézésében ne csak kommunisták
vegyenek részt.”
(Kádár János az országgyűlés 1957. május 9-i ülésén)

A többpártrendszer kihívása
Hét évvel minden alternatív politikai erő kiiktatása után az 1956-os októberi forradalom
elemi erővel hozta felszínre a politikai berendezkedéssel kapcsolatos elfojtott kérdéseket is
Magyarországon. Az egypárti uralomnak véget vető szabad választások követelése már a
diákság pontjai között is megjelent 1956. október 23-án. A forradalom napjaiban a
többpártrendszer gondolata azzal párhuzamosan került előtérbe, ahogy egyre több és
differenciáltabb társadalmi, politikai erő kapcsolódott be nyíltan a politikai küzdelmekbe. A
kommunista pártvezetők mind több kompromisszumra kényszerültek a stabilizálás
érdekében.
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A miniszterelnöknek kinevezett Nagy Imre (részben szovjet ösztönzésre)

békés megoldásra törekedett. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1956.
október 26-án állást foglalt a széles nemzeti összefogás megteremtése mellett,
kinyilvánította az egész néppel folytatandó „eszmecsere” szükségességét. Október 28-án a
pártvezetés elfogadta a nemzeti demokratikus minősítést az aktuálpolitikai eseményekről,
valamint elismerte a forradalmi bizottságok és munkástanácsok létjogosultságát. Október
30-án, miután a fegyverszüneti felhívásnak nem sikerült érvényt szerezni, Nagy Imre
bejelentette, hogy az ország visszatér a „koalíciós” kormányzáshoz, a szovjet csapatok
kivonulnak.198
Az elkövetkező napok pártpolitikai helyzete sok szempontból az 1944/45-ös viszonyokhoz
hasonlítható. A felülről szervezni kezdett „koalíciós pártok” a megalakulásukkal
egyidejűleg a hatalomból is részesedtek. Tildy Zoltán államminiszter feladata lett például a
további pártok működési kérelmeinek elbírálása. A „bevett” politikai csoportok így gyorsan
sajtóhoz jutottak. Programjaik a demokráciához visszatérés követelése, a szocializmushoz
való viszony óvatos kezelése mellett a sztálini hatalomgyakorlást bíráló passzusokat és a
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Varsói Szerződésből történő kilépést szorgalmazó pontokat tartalmaztak.199 A többi 1945
előtti gyökerekkel nem rendelkező szerveződésnek vagy újonnan színre lépő szervezetnek
csak a kezdeti, alakuló lépések megtételére volt lehetősége. A forradalom napjaival
kapcsolatos visszaemlékezések200 is megerősítik, hogy a magyar politikai rendszerre az
extrém pluralizmus volt jellemző.201 Mindezt bonyolította, hogy a fegyveres csoportok
mindvégig el akarták kerülni a pártoskodást, a nemzeti egységre hivatkozva csak a szovjetek
távozása után foglalkoztak volna a különböző társadalmi és pártérdekekkel. A
pártellenesség kézzel fogható volt a forradalom napjaiban.202
A felgyorsuló politikai változások közepette 1956. október 31-én alakult meg a Magyar
Szocialista Munkáspárt.203 Valódi megszerveződésére azonban már csak a szovjet
intervenciót követően egy teljesen más helyzetben kerülhetett sor. Ezért az újabb
szakirodalomban néhol szó esik az első illetve a második MSZMP megkülönböztetéséről.
Az újjászerveződő pártnak azonban a társadalom felé maximálisan viselni kellett elődei
örökségét.204
Az MSZMP — ideiglenesnek nevezett — testületeinek helyzetét kezdetben jelentősen
megnehezítették azok a nyilatkozatok, amelyek a párt megalakulásának hírül adása
(november 1.) és az új hatalmi centrum jelentkezése (november 4.) között kerültek
nyilvánosságra. Ezek közül a legfontosabbak a párt létrejöttekor elhangzó nyilatkozatok
voltak. A Népszabadság 1956. november 2-án tudatta az ország közvéleményével, hogy
megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt. A címoldalon Kádár János rádióbeszédét
közölte a lap.205 Ebben a később évtizedeken át titkolt nyilatkozatban „népünk dicsőséges
felkelése” mellett az újdonsült pártvezető az „ellenforradalom rémét” is felidézte. Ennek
kapcsán a demokratikus erők összefogását sürgette, és békülékenyen fordult más pártok
képviselőihez. A rádióbeszéd elhangzásakor Kádár már úton volt Moszkvába, ahol
hamarosan
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Központi Bizottságának felhívása nyomtatásban 1956. november 6-án jelent meg a
Népszabadságban.207 A szöveg a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának
indoklása közben csak egy általános megjegyzéssel utalt a többi politikai erőre: „Fogjatok
össze a munkástanácsokban, más új hatalmi szervekben, a Hazafias Népfrontban a
demokratikus érzelmű hazafiakkal.” Kádár tehát a folytonosság jegyében az 1956 nyarán
ismét szervezni kezdett népfrontot kívánta kezdetben felhasználni, arra, hogy a különböző
politikai szándékokat egy mederbe terelje.
A szovjet támadás nyomán azonban az országban több napig zajló fegyveres harcok
kezdődtek, a polgárháborús viszonyok néhol hetekig is fennmaradtak. A hatalom erőinek
újjászervezése, a szétszéledt, bujkáló apparátus munkára fogása csak az alapvető kérdések
tisztázása után következhetett be. Így az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának (IKB)
1956. november 11-i ülésén Kádár Jánosnak még az egy héttel korábbi magatartását,
döntéseit kellett magyaráznia.208 Ekkor kezdődött meg, szűk, pártvezetői körben a lassú
taktikus elszakadás a korábbi kijelentésektől. Kádár az ideiglenes vezető testület ezen első
rögzített tanácskozásán még arról beszélt, hogy Nagy Imre nem akart ellenforradalmat, de a
kormányon belül hangadóvá Tildy Zoltán és Erdei Ferenc vált. Visszaemlékezése szerint a
„messzemenő engedményeket” a többpártrendszer bevezetését a szovjet elvtársakkal
tanácskozva határozták el, s csak a nemzeti háború elkerülése érdekében tették meg. A
koalíciós pártokról szólva tehát már megjelent a felelősség áthárítása és elhangzottak azok a
lejárató minősítések, amelyek később a propagandában köszöntek vissza.
Ugyanakkor az MSZMP működésének kezdeti időszakából fennmaradt jegyzőkönyvek még
valóságos vitákat rögzítettek, nem alakultak ki az üléseknek azok a rituáléi, amelyek
megnehezítik a pártvezetők valódi szándékainak rekonstruálását. A polgárháborús
krízishelyzetben tett kijelentések mélyebben világíthatnak rá a kommunista politikusok
gondolkodására, elképzeléseire. Kádár Jánoshoz csatlakozva Apró Antal például az 1944-es
mintákat, tapasztalatokat ajánlotta megfontolása, Aczél György szintén a népszerűbb
pártvezetők bevonása mellett érvelt. A külső kényszerekből fakadó politikai nyomás miatt
végül rövid idő alatt megszülettek az MSZMP első intézkedéseit rögzítő határozatok. Ezek
meghatározott elemeit a nyilvánosság számára is új stílusban közölték.
Átfogó, nyilvános programtervet Kádár János először november 12-én hirdetett. A
Népszabadságban megjelent nyilatkozat döntő részben a hatalom számára kritikus
kérdéseket próbálta meg kezelni. A fegyveres harcok elültével elsődleges feladat a még
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rejtőző forradalmárok felkutatása, a normalizálás és az össztársadalmi elégedetlenség
leszerelése (sztrájkok letörése, termelés beindítása, közellátás biztosítása) lett. Azonban a
nyilatkozat nem kerülhette meg az október végi napokban jelentkező nem-kommunista
politikai erők kérdését sem. Kádár erről a következőképpen nyilatkozott: „Sokakat
foglalkoztat a különböző pártok kérdése. Nem tudjuk másképp jövő feladataink megoldását
elképzelni, mint úgy, hogy a legkülönbözőbb pártállásponton és világnézeten lévő emberek
részt és felelősséget vállalnak az ország ügyeinek vitelében minden fokon. A legszélesebb
demokratikus összefogás, az igazi népfrontpolitika alapján állunk, s ennek megfelelően a
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány a legtisztább értelmében vett nemzeti
egységfront kormány és az is marad.”209 Ez az első politikai nyilatkozat lett az elkövetkező
hetek kombinációinak alapja. A szövegnek természetesen több olvasata lehetséges. Akár a
többpártrendszerről való óvatos elhatárolódásként is értelmezhető.210 Az üzenet címzettjei, a
potenciális együttműködők is eltérően fogadták a bejelentést. Mindenesetre a fegyveres
harcok elültével a szándékok tisztázásához, a kapcsolatok újbóli felvételéhez megnyíltak a
lehetőségek. A november elejei (különösen a nyilatkozat utáni) napokban intenzíven
megnőtt a tárgyalások, a több csatornán zajló üzenetváltások száma. Ezeknek rekonstruálása
– források hiányában – csak részben lehetséges, azonban néhány jelentősebb egyeztetést, és
az ezekkel kapcsolatos véleményeket az MSZMP iratai is megörökítették. A párt Ideiglenes
Intéző Bizottságának (IIB) 1956. november 16-i üléséről fennmaradt jegyzőkönyv például
rögzítette egy „írócsoport” kihallgatási kérelmét, amelyet a testület elhalasztott.211 A
jegyzőkönyvek megőrizték azokat a félelmeket is, amelyek a párt vezetőit a tárgyalások
irányába befolyásolták. Az új hatalmi központban elsősorban a „kettős hatalom”
kialakulásától212, a nemzetközi elszigetelődéstől tartottak.
A Parlamentben és a pártközpontban gyülekező kommunistáknak ekkor még egy egységes
ellenállással kellett szembenézniük. A különböző szervezetek programjaira, kibontakozási
javaslataira Bibó István tervezete gyakorolta a legnagyobb hatást.213 A memorandumot
(többek között a forradalmi alkotmányozó gyűlés összehívását) a Kodály Zoltánt elnökévé
választó Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa is magáévá tette.214 A pártvezetés körében
Kádár indulatosan kelt ki a társadalmi akaratot kifejező, a közéletben állást foglaló
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értelmiségiekkel kapcsolatban: „Az országot nem az intelligencia fogja vezetni. A
munkásosztály még meg fogja köszönni nekik, amibe ezt a népet belevitték.” Ugyanekkor
már szóba kerültek a „szövetségi politika” távlatos kidolgozásának lehetőségei. Biszku Béla
jelezte, hogy Mód Aladár és Zsigmond László jelentkezett ilyen jellegű elméleti kérdések
kidolgozására. Az IIB emellett tárgyalt a kormány kiegészítésének gyakorlati lehetőségeiről,
a megnyerhető befolyásos személyekről. A szóba került személyek listája215 jól mutatja,
hogy a korábbi sémák és tapasztalatok erőteljesen meghatározták a gondolkodást a
pártközpontban. Egy közbeszúrt megjegyzés ugyanakkor rámutat arra is, hogy a fegyveres
harcok, a külső és belső ellenséggel folytatott propagandaháború idején milyen módon,
kiknek a közvetítésével folytak az egyeztetések. Biszku Béla szerint az egyik ilyen
összekötő Dernői Kocsis László újságíró volt.216
Az MSZMP ekkori vezetése még engedményekre is hajlandó lett volna pozícióinak
megerősítése érdekében. Bár Tildy Zoltán szerepeltetését elutasították, ugyanakkor
megfontolásra javasolták Kovács Béla tervezetét, amelyet az egykori kisgazda vezető külön
Kádár Jánossal is meg akart beszélni.217 A kormány kiegészítésének feladatával kezdetben
Kállai Gyula foglalkozott, aki a gyors döntéshozatalt sürgette, mivel tartott a potenciális
partnerek „jobboldali befolyásolásától” és megerősödésüktől.218 A bizonytalanságot fokozta,
hogy a minisztériumok élén még csak kormánymegbízottak álltak, és a munkástanácsok is
különböző követelésekkel álltak elő. A pártvezetés határozata szerint végül Apró Antal
megbízást kapott az „egységfront-kormány” személyi kibővítésének, programjának
kidolgozására.219 A kérdés azonban a bekövetkező politikai irányváltás miatt lekerült a
napirendről.220 (1957. február 28-ig a kormány szerkezete is változatlan maradt.) A Kádárkormány első hetekben rendkívül szűk mozgástérrel rendelkezett. A forradalmi szervek
ismert programjai, valamint a szovjet megszállók követelései a frissen kinevezett vezetést
korábban ismeretlen politikai kihívások elé állították.221
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A személyi kérdések az adott időpontban – miként a jegyzőkönyvek is mutatják – legfeljebb
csak harmadlagos kérdést jelentettek az újjászerveződő hatalmi centrum számára. A
Parlament épületben berendezkedő pártvezetés energiáit a munkássággal való egyezkedése
és a jugoszláv követségre menekült Nagy Imre kormánnyal (megfogalmazásukban:
csoporttal) történő tárgyalások megtervezése, lebonyolítása kötötte le. 222 Az új rezsim
legveszélyesebb ellenfelei a dolgozókat helyi, regionális és országos szinten is megszervező
munkástanácsok lettek, amelyek sztrájkfelhívásaikkal a közellátás mellett, a közhangulatot
is jelentősen befolyásolták. Eközben Nagy Imre szilárd ellenállása az új hatalmi szervek
legitimitását kérdőjelezte meg. Az MSZMP így tárgyalni kényszerült.
Miután a próbálkozások mindkét területen sikertelenek maradtak, a fokozódó nyomással is
számot vetve, szovjet instrukciók alapján Kádár János erőteljesebb eszközökhöz
folyamodott. Az Országos Munkástanács alakuló ülésének szétkergetése valamint Nagy
Imrének és társainak foglyul ejtése mindenki számára érezhetően, új fejezetet nyitott a
belpolitikában. A „szövetségesek” keresésével kapcsolatos kérdéskört elhalasztották. Kádár
1956. november 24-én az MSZMP IKB ülésén kijelentette: „Nem tudunk azon vitatkozni
ezekben a napokban, hogy a népi demokratikus rendszer egy párttal legyen (…) legyenek-e
csökevény pártok, vagy legyen többpártrendszer…Ezeket a kérdéseket majd a rend
helyreállítása után fogjuk eldönteni.”223 A változásról a közvélemény direkt módon egy
újabb üzenetből értesülhetett. November 27-én időszerű politikai kérdésekről nyilatkozva
Kádár kijelentette: „… mihelyt a termelő munka megindul, a törvényes rend helyreáll,
nyomban változást eszközlünk a kormány összetételében, kommunisták és nem kommunisták
legjobbjaival fogjuk a kormányt megerősíteni.” Ennek időpontját azonban ekkor már a
bizonytalan jövőbe tolta.224
A gyenge hatalmi központtal, illetve a szinte még csak névlegesen létező MSZMP-vel
szemben az egykori koalíciós partnerek ezekben a napokban még képesek voltak közös
álláspont kialakítására.225 A közvetítők útján érintkező politikusok nyilatkozataikat a
diplomáciai testületek számára is eljuttatták.226 Az egykori pártvezetők lépéseiről a
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moszkvai illetékesek is azonnal értesültek.227 A kérdéskör azonban a normalizáció egyéb
problémáihoz

képest

továbbra

is

marginálisnak

bizonyult.

Az

eddig

feltárt

dokumentumokban nincs nyoma annak, hogy a szovjet vezetés a lehetséges társutasokkal
kapcsolatban közvetlen direktívát fogalmazott volna meg. A katonailag ismételten
megszállt, gazdaságilag erősen kiszolgáltatott Magyarországon a kommunista vezetők
viszonylagosan szabad kezet kaptak a belpolitikai viszonyok kialakítására.
Az MSZMP IKB december 2-5. közötti ülésén228 fektették le a restauráció történeti,
ideológiai alapjait. Az „ellenforradalom” kitörését magyarázó „négy ok” a rendszerváltásig
meghatározta az 1956 őszéről szóló értékelést. A potenciális együttműködőknek,
társutasoknak illetve a közéletben aktív nem kommunista tömegeknek küldött üzenetet a
hivatalos megnyilatkozások csak annyiban tartalmaztak, amennyiben előre vetítették
különböző szakemberek bevonását az államigazgatás munkájába. Az ülésen azonban (Köböl
József felvetése nyomán) Kádár elvtársai előtt kijelentette: „a többpártrendszerrel
kapcsolatban elképzelhető valamilyen fajta népfront az MSZMP, a Kisgazdapárt, a
Parasztpárt és pártonkívüliek részvételével.” 229 Hivatkozási alapul a lengyel példa, a közös
blokkban történő indulás merült fel. Azaz a megmaradt pártoknak csak a reprezentatív
funkciókat és egy-egy országos központ fenntartását hagyta volna meg. A háttértárgyalások
tehát ilyen alapon folytak tovább. Kádár 1956. december 17-én például arról tájékoztatta az
IIB-t, hogy egyeztetett Kovács Bélával, aki hajlandónak mutatkozott az együttműködésre.
Hasonló megbeszélések folytak a szociáldemokrata vezetőkkel is, a velük való egyezségtől
azonban továbbra is elzárkóztak, mivel „hat kisgazdapárt sem zavarhatja úgy össze a népi
demokráciát, mint egy szociáldemokrata párt.”230 Az ülés legfontosabb témáját a Magyar
Népköztársaság politikai struktúrájáról szóló anyag adta. Az ekkor kezdődött kéthetes vita
végén készült el az MSZMP első részletes programja. Az egyeztetések során elhangzó
kádári megjegyzések jelentős stratégiaváltásról, az erőviszonyok átalakulásáról tanúskodtak:
„változtassunk mi azon a szorult helyzetből adódó tézisen, hogy szűk bázisunk miatt
tárgyaljunk valakivel és egyezzünk meg velük. Ez az elgondolás kizárt november 4-e óta.”231
Említésére érdemes ugyanakkor, hogy ekkor még optimista forgatókönyvekkel is számoltak.
Az országgyűlés összehívását legkorábban január közepére várták, a jövendő politikai
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struktúrájával kapcsolatban pedig rögzítették, hogy egy elkövetkező választás során egy
közös listán akár 15 más párthoz tartozó politikus232 is szerepelhet majd.233
Miközben azonban a fővárosban különböző politikai tervezetek születtek, az ország számos
pontján megkezdődtek az erőszakos, megtorló események. A helyi hatalom fenntartása több
településen csak fegyverhasználattal volt lehetséges. December 8-án először Salgótarjánban
dördült el sortűz, ezt számos hasonló, megfélemlítő akció követette.234 A belügyi,
igazságügyi szervek gyors újjászervezése után pedig még erőteljesebben folytatódott a
megtorlás. Az első statáriális ítéletre december 15-én került sor. A fegyver- és
lőszerrejtegetés vádjával halálra ítélt Soltész Józsefet Miskolcon végezték ki. Ugyanakkor
decemberben még tartott a szélesebb társadalmi körben ható szellemi ellenállás. Ennek
egyik utolsó jelentősebb eseménye az Írószövetség 1956. december 28-i taggyűlése volt. A
már letartóztatott írók melletti kiálláson túl a jelenlévők Tamási Áron „Gond és hitvallás”
című írását elvi nyilatkozatként fogadták el.235 Déry Tibor felszólalásában kinyilvánította,
hogy: „a magyar történelem, s benne a munkásmozgalom legnagyobb, legtisztább és
legegységesebb forradalma nyomatott el kevés államférfiúi bölcsességgel.”236 Az egyre
szűkülő ellenzéki fórumokon megfogalmazott tervekre a hatalom részéről az új év első
napjaiban érkezett indirekt válasz. Majd egy hónapnyi előkészítés után, az 1957. január 6-án
utcára

kerülő

Népszabadság

tartalmazta

a

Kádár-kormány

nyilatkozatát.

Ebből

végérvényesen kimaradt bármilyen nem kommunista szervezettel, párttal történő
együttműködésre való utalás. A nyilatkozat ugyan módot adott nem kommunista
szakemberek bevonására, semlegesítésére, de bármilyen egyéb együttműködési lehetőség
hiányzott belőle. Ennek demonstrálására három volt kisgazda szakember — Varga István,
Bognár József, Rácz Jenő — felkérésére már 1956. december 30-án sor került.237 Velük
kapcsolatban azonban többszörösen hangsúlyozták, hogy magánszemélyként, nem pedig
politikai csoportok reprezentánsaiként vesznek részt a kormány gazdasági programjának
kidolgozására létrehozott bizottságok munkájában. Szintén ebben az időben került sor az
agrár-érdekképviseleti szervként elképzelt Magyar Parasztszövetség újjászervezésének
elvetésére.238
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Az egymást követő hatósági intézkedések keményedése eközben általánosnak bizonyult. Így
a még a további terveket szövő egykori politikusok is megszakították egymás közti
kapcsolataikat. Január közepétől a szocialista tábor elvárásainak megfelelően, valamint az
MDP keményvonalasainak jelentkezése következtében a megtorlás gépezete ismét
magasabb fokozatra kapcsolt. 1957. január 19-én a forradalmárok közül kivégezték Dudás
Józsefet239 és Szabó Jánost.240 Ugyanaznap letartóztatták Háy Gyula, Lengyel Balázs,
Tardos Tibor és Zelk Zoltán írókat, Novobáczky Sándor és Lőcsei Pál újságírókat. Másnap a
belügyminiszter felfüggesztette a Magyar Újságíró Szövetség önkormányzatát.241 E lépések
„előkészítését” személyesen Marosán György „segítette”.242 Ezzel sikerült a szellemi
ellenállás utolsó fórumait is elnémítani. Az intézkedések megfélemlítő hatásával a
pártvezetés is szembesült. Az Ideiglenes Intéző Bizottság 1957. január 25-i ülésen a
hozzászólások során a nem kommunista írók passzivitásáról panaszkodnak.243 Az 1957.
január 29-i ülésen pedig Erdey Grúz Tibor244 és Erdei Ferenc245 lemondásáról
értesülhettek.246
Az ellenség körét Kádár János ekkor egyre tágabban határozta meg. Hozzászólásában
összefüggést látott az iskolai vallásoktatás iránt növekvő igény, a passzív ellenállást
megvalósító értelmiségi magatartásformák terjedése és a reakció tevékenysége között.
Ugyanakkor a szakszervezeteket, a szociáldemokratákat leszámítva a politikai pártok
illegális szervezkedését Kádár már nem tartotta veszélyesnek. Megbízható értesülései
alapján, vezető társai előtt kijelentette, hogy az egykori koalíciós tevékenységére már a
visszahúzódás jellemző, és csupán arra törekszenek, hogy személyi kapcsolataikat
fenntarthassák. A hatalmi pozíciók elfoglalása így gyorsabb ütemben folytatódott. Az
MSZMP újabb és újabb lépéseket tett a nyilvánosság kontrolljának erősítésére, a
felhasználható szimbólumok semlegesítésére. 1957. február 12-én az Intéző Bizottság úgy
döntött, hogy a provokációk elkerülésének érdekében március 15-én nem kerül sor pártilletve kormányrendezvényekre és a tömegszervezeteknek (köztük a Hazafias Népfrontnak)
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is megtiltották ezt.247 Nem véletlenül, hiszen még a legmegbízhatóbbnak tartott üzemekben
megindított propaganda előadásokon is „izzasztó” kérdéseket kaphattak az előadók. 1957.
február

19-én

például

többpártrendszerrel

az

Egyesült

kapcsolatos

Izzóban

felszólalások

a
is

munkástanácsok
elhangzottak.

jelenlétében

Kádár

a

a

korábbi

nyilatkozatokhoz képest bekövetkezett változásokat a „koalíciós partnerek” politikájának
módosulásával indokolta. Ezzel először fogalmazott meg részletesen egy olyan sémát,
amely a későbbi visszaemlékezésekben, leírásokban, nyilatkozatokban evidenciaként
ismétlődött.248

Leszámolás a koalíciós tervekkel
A párt politikájának módosulása, keményedése szempontjából jelentős állomás volt az
MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1957. február 26-i ülése. Itt került sor a
decemberi párthatározat részleges korrekciójára, amely a megtorlás folytatásához, a régi
rendszer restaurációjához teremtett ideológiai alapot. A többpártrendszer mint politikai
alternatíva lényegében ekkor jelent meg utoljára a párt vezető testületei előtt. Kádár János
(felszólalásában nyugati hírügynökségekkel vitatkozva) értékelte a különböző pártok
tevékenységét. Ennek során kijelentette: „Nem volna hasztalan a Népfrontnál becsületes
kisgazda emberek bevonása.” 249 Ám az ellenséges összefogások elkerülése érdekében már
azt sem tartotta kívánatosnak, hogy az egyes pártok működése formálisan (például egy-egy
pártközponttal) fennmaradjon. Az új hatalmi rendszer alapjait rögzítve végleg elvetette a
„munkásosztály

egységének”

bolygatását,

bármilyen

szociáldemokrata

formáció

engedélyezését. A kisgazda illetve parasztpártról ekkor már múlt időben történt csak
említés. A felelősség áthárítása jegyében terjeszteni kezdett elbeszélés szerint, ugyan 1956
decemberében még volt elképzelés a bevonásukra, ám programjuk elfogadhatatlannak
bizonyult. Emellett a pártvezetők hozzászólásaiban már megjelentek a magabiztosabb, a
jövőre vonatkozó elemek, megfogalmazódott egyfajta optimista forgatókönyv is: „Most
feladatunk a politikai befolyás növelése, az ellenforradalmi erők szétverése (…) Később
majd a konszolidáció előrehaladtával ez pozitív egypárti szerep lesz.250 Az ülés határozatai
jelentős szerepet játszottak az erőteljesebb pártszervezés megindításában, amelyet a központ
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szigorú ellenőrzés alatt tartott.251 Ezzel megindult az a folyamat, amelyet a kortársak
visszaemlékezései úgy írtak le, hogy Kádár hozzálátott pártot szervezni a kormány mögé.252
Az alternatívák elvetése után az MSZMP végleg egyedül maradt a politikai színtéren.
Ezzel egyidőben ismét napirendre került néhány tekintélyesnek vélt közszereplő bevonása.
A „nemzeti egységet” egykor más párthoz tartozó politikusok megnyerésével próbálta meg
demonstrálni a hatalom. Március-áprilisban többszöri kísérlet történt Kovács Béla, Erdei
Ferenc, Bognár József, Kisházi Ödön bevonására a kormányba. A velük való
egyeztetésekkel együtt azonban más a konszolidációt szolgáló lépések is elhúzódtak, így a
különböző (ellentétes célú) intézkedések többször egymásra torlódtak. Az 1957. április 2-án
tartott Intéző Bizottsági ülésén az Országgyűlés összehívását még április 17-re tervezték.253
Ekkor még a hatalom bázisát szélesítő személyi döntésekről egyeztettek. Ugyanakkor egy
héttel később már előkerültek azok a történeti konstrukciók, amelyek a propaganda, a
hivatalos emlékezet, majd a történetírás műveibe is bekerültek.254 Az események
„pártszerű” elbeszélésének elterjesztését nagyszabású előadássorozatok is segítették.255
Ennek az ideologikus leírásnak a célja a párt szövetségesekkel való ellentmondásos
viszonyának magyarázata volt. A szélesebb körű nemzeti együttműködés elmaradásáért a
„polgári pártok” vezetőit tették felelőssé. A történtek értékelése szerint az 1956-os koalíció
– noha lényegében ugyanazok a pártok alkották – nem volt azonos az 1944/45-ben létrejött
szövetséggel. Míg utóbbi bizonyos értelemben a haladást szolgálta, előbbi reakciós,
ellenforradalmi jellegű volt. Ehhez az alapot a különböző 1956-os politikai csoportok valós
vagy félreértelmezett nyilatkozatainak összemosása adta. Egyes hivatalos szövegekben 28
fasiszta pártról esett szó, amelyeknek legfőbb célja a rendszer megbuktatása lett volna. A
politikai alternatívát jelentő erők lejáratására régebbi rágalmakat is felelevenítettek. Például
az „500 holdas Nagy Ferenc programot” emlegették, vagy hogy Mindszenty József az
egyháznak minden birtokát vissza akarta szerezni.256 Közben az újjászervezett belügyi
apparátus immár készen állt a jelentősebb megtorló intézkedések lefolytatására. Az
igazságszolgáltatás és a politikai rendőrség közvetlen pártirányítását mutatja, hogy Kádár
János az MSZMP vezetői körében Dudás József, Maléter Pál illetve Kopácsi Sándor
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kihallgatási anyagaira hivatkozott. Emellett a pártvezetés a Belügyminisztérium
javaslataként tárgyalt Tildy Zoltán, B. Szabó István, Bibó István, Kelemen Gyula őrizetbe
vételéről. Ezt végül az országgyűlés közelgő összehívására, a folyamatban lévő megnyerő
intézkedésekre tekintettel elvetették. Kádár megfogalmazása szerint: „a támadási frontokat
ne szélesítsük annyira, hogy az összes koalíciós pártok vezetőit érintő eljárást tegyünk
folyamatba. Most úgysem világpert akarunk, éppen ezért javaslom, hogy most ne szélesítsük
ilyen irányba az eljárást.”257
A parlamenti ülésszak megkezdését azonban számos további akadály nehezítette, a bevonási
kísérletek kudarcán túl újabb és újabb potenciális együttműködő partnerek vonultak
passzivitásba. 1957. április 16-án például a korábbi társutasok közül Erdei Ferenc és Veres
Péter is bejelentette lemondását a képviselői mandátumáról. 1957. április 23-án Apró Antal
számolt be arról, hogy sikertelenül próbálta megnyerni Erdei Ferencet.258 Kovács Bélával
pedig Dobi Istvánnak sem sikerült közös nevezőt találnia. Így Kádár vezetőtársai számára
magyarázkodni kényszerült: „Külön meg kell indokolni Kovács Béla, Erdei Ferenc, Bognár
József és Kisházi Ödön ügyét, …. véleményem szerint ezzel jó időre elvetettük a koalíció
gondját.”259 A bevonási kísérletek elhúzódása miatt így a konszolidációt célzó más
rendezvények kerültek előtérbe.
A hatalom stabilitását kifejezni hivatott nagy hatású demonstrációnak az 1957. május 1-jén
tartott nagygyűlést szánták.260 A Hősek terén összegyűlt több százezres tömeg előtt tartott
beszéd rövid utalást tartalmazott a társadalmi kapcsolatok építéséről:

„A kommunisták

találják meg a baráti, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés módját mindazokkal az
emberekkel, akik egyetértenek a szocialista társadalom felépítésének céljával.”261 A
nagygyűlés sikeréből a hatalom kellő önbizalmat meríthetett. Minden bizonnyal ez is
szerepet játszott abban, hogy a potenciális együttműködőkkel folytatott tárgyalásokat, a
bevonási kísérleteket végül teljesen feladták. A kormány kiegészítésének végső kudarcáról
Kádár az Ideiglenes Központi Bizottság 1957. május 7-i ülésén számolt be. Elmondása
szerint a tárgyalások, amelyekbe Dobi Istvánt is bevonták, Kovács Béla elzárkózása után
feneklettek meg. Az egykori pártfőtitkár visszahúzódása után Bognár József és Erdei Ferenc
reakciója is elutasító volt. Így az összes nem kommunista miniszter-jelölt kitért a felkérés
elől. Mindennek nemzetközi körülményeivel is számot vetve Kádár János a következőket
fogalmazta meg: „vannak ilyen bizonytalankodó barátaink is, akik valószínű másképp
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beszéltek volna, ha az amerikai követ már letisztelgett volna a külügyminiszternél. Jobb
szeretnék, ha a statáriumot, az internálótábort mi csinálnánk, s majd ha örök béke lesz,
akkor ők is megjelennek.”262
A hatalom határozottsága (az anti-elit elbizonytalanodásával szembe állítva) immár a
nyilvános nyilatkozatok hangnemét is meghatározta. Így került sor a politikai erőviszonyok
átfogó értelmezésére az 1956-ban színre lépő erők minősítésére az országgyűlés 1957.
május 9-i ülésén. Kádár János itt az országos közvélemény számára is rögzítette a fél évvel
azelőtt történtek hivatalos értékelését: „Az októberi ellenforradalom politikai támadásának
első sikere, amikor Nagy Imre feladta az MDP vezető szerepét, régebbi elgondolása alapján
koalíciós kormányzást vezetett be. Ez az ellenforradalom első, de döntő jelentőségű
győzelme volt.” Immár tételszerűen szerepelt beszédében, hogy míg a második világháború
idején létrejött pártszövetség a haladást szolgálta, demokratikus, antifasiszta, szovjetbarát
volt, addig az 1956 októbere végén az ellenforradalom nyomása alatt létrejött azonos
pártokból álló csoportosulás haladásellenes, kommunistaellenes volt, és a burzsoá
restaurációt készítette elő. Ugyanakkor, a kompromittált politikusoktól megtisztított
parlamentben, több egykori kisgazda és parasztpárti politikus263 is hallhatta, a beszéd
társutasokat részben felmentő gondolatait: „A polgári pártokban kezdettől fogva a
szélsőjobboldali elemek ragadták magukhoz a vezetést és kiszórták belőle azokat a kisgazda
és nemzeti parasztpárti politikusokat, akik az elmúlt években részt vettek a kommunisták
vezetésével a szocializmus építésének munkájában. (…) Az októberi pártszövetségben
résztvevő Kisgazda, Szociáldemokrata és Petőfi Párt (…) Mindszenty áldását élvezve,
minden fellépésével az ellenforradalom kommunista- és népellenes, szovjetellenes céljait
támogatta.”264 Kádár ugyanakkor a mérsékelt politikusokat sem kímélte, Mihelics Vid265 és
Csorba János266 nyilatkozatait is pellengére állította.267 A leleplező felsorolást követően
végül nyíltan kizárta a többpártrendszer bármilyen lehetőségét, és az új típusú nemzeti
egység és összefogás új típusú politikáját hirdette meg.268 Az együttműködő útitársak
bevonásának módszerei azonban továbbra sem tisztázódtak. Ezt így legfeljebb az új típusú
262

MOL 288. f. 4/8. ő. e.
Az útitársak közül a parlament ülésén Beresztóczy Miklós és Z. Nagy Ferenc felszólalására Kádár is
reagált.
264
Beszéd a forradalmi munkás-paraszt kormány féléves tevékenységéről. In: KÁDÁR, 1958, 92-93.
265
Mihelics Vid (1899-1968) újságíró, szerkesztő, politikus. 1956-ban részt vett a Demokrata Néppárt
újjászervezésében és újraindította a párt Hazánk című lapját.
266
Csorba János (1897-1986) ügyvéd, politikus, Budapest polgármestere. 1956-ban az újjászervezett
Kisgazdapárt vezetőségének tagja.
267
KÁDÁR, 1958, 94-95.
268
„A koalíciós pártok kérdésének vizsgálatánál ezenkívül semmiképpen nem mellőzhetjük az októberi negatív
tapasztalatokat. (…) a többpártrendszernek mint kormányzati rendszernek a megvalósítása nem időszerű (…)
a közvélemény nem kívánja a pártharcokat (…) a nemzeti egység megbontását. (…) Magától értetődően ez az
alapvető elvi állásfoglalás nem zárja ki, ellenkezőleg, feltételezi és megkívánja, hogy a közügyek intézésében
ne csak kommunisták vegyenek részt.” - KÁDÁR, 1958, 110.
263

55

kádári viccelődés próbálta meg oldani, például Apró Antalt a Hazafias Népfront passzív
elnökének titulálta és ezzel — a jegyzőkönyv szerint — derültséget váltott ki a
padsorokban.269
Az elkövetkező időszak nem kedvezett a megnyerést szolgáló intézkedéseknek. Miután a
parlament elfogadta az alkotmányos rendezéshez szükséges, valamint az rendszer szanálása
szempontjából fontos szimbolikus jogszabályokat, a belügyi aktivitás ismét erőteljesebbé
válhatott. 1957. május 14-én az Intéző Bizottság ülésén Biszku Béla ismét engedélyt kért
Pártay Tivadar, Bibó István és Tildy Zoltán őrizetbe vételére. Ezekre végül május 23-án
került sor. Letartóztatásuk egyértelmű üzenetet jelentett az együttműködésben reménykedő
egykori koalíciós társaknak. A hatalom önbizalmát megerősítették a pártszervezési sikerek
is. Április-májusban az MSZMP taglétszáma elérte a 350 ezer főt. A retorika minden szinten
keményedett. A budapesti pártértekezleten már lumpenproletárok, horthysta katonatisztek,
kizsákmányolók, kisgazda agitárorok „szent szövetségéről”, „koalíciós kormányzásáról”
esett szó.270 Az állampárt tömegpárttá válása271 és pszeudo-koalíciós elképzelések elvetése
együtt járt a volt társutasok integrálásával is. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottság 1957.
május

28-i

ülésén

vette

tudomásul

Darvas

József

felvételét

a

pártba.272

A

kriptokommunisták színvallása azt is jelezte, hogy az együttműködésnek nem léteznek
elkülönülő szintjei, a hatalomban, döntéshozatalban részesedni csak párttagként lehet. A
személyi kérdéseknél fokozatosan helyreállt a kinevezésekre vonatkozó határozatok által
megszabott rend. A késve jelentkezők, —mint Ortutay Gyula — már csak hosszas
procedúrák után intézhették el kérelmeiket.273
Az MSZMP sorainak rendezése lehetővé tette a különböző testületek ideiglenes jellegének
megszüntetését is. A párt megerősítésének szempontjából döntő lépésnek az 1957. június
27-re összehívott pártértekezletet szánták. Ez az alkalom volt hivatva az ellenforradalommal
vívott nyílt harc korszakának lezárására. Az értekezlet beszámolójában mintegy kötelező
elemként, megjelent a „munkás-paraszt szövetség” kérdése274, ugyanakkor a régi retorikát
idézve Kádár az ellenforradalommal szembeni éberségről is beszélt. Beszámolójában
ugyanakkor fő ellenségként a szociáldemokráciát jelölte meg.275 A Hazafias Népfrontról
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mint az egypártrendszer szerves kiegészítőjéről tett említést, hozzátéve, hogy központilag
kívánják aktivizálni.276 Nyilvánosan ekkor hangzott el először az elv, amely szerint a
pártonkívüliek minden (szakmai) funkciót betölthetnek. Azonban az értekezlet legfontosabb
eredménye a pártvezető hatalmának megszilárdítása, a restaurációs tendenciák elhárítása, a
kádári centrumpolitika győzelme lett. Kádár János egykori mentorának Révai Józsefnek
felszólalását kihasználva a kétfrontos harc jegyében helyezkedhetett a politikai tér középére.
Így a pártonkívüliekről szólva a volt MDP-tagok helyzetét is megidézte.277 Mindez jól
mutatja, hogy az MSZMP vezetésének ki kellett alakítani egy „baloldali szövetségi politikát
is”. A nem-kommunista közszereplők sorsának átgondolása összekapcsolódott az MDP
keményvonalasainak, a sztálinista, rákosista politikai kultúra éltetőinek kezelésével. A
pártközpontban párhuzamosan készültek a tervek a Hazafias Népfront újjászervezésére és az
MSZMP engedékenységével elégedetlenkedőket tömörítő Táncsics-kör leszerelésére.
Ugyanis

korábbi

a

politikához

történő visszatérést

sürgetők

a

párt nevét

is

megkérdőjelezték, és a kommunista megjelölés használatát követelték. Iránymódosítást is
jelentő szándékukat azonban sikerült leszerelni. A párt neve tehát maradt az, amit októberi
megalakulásakor adtak neki, immár egy tankönyvi szinten is ellenforradalomnak minősített
időszakban volt. Az elnevezésekben is tetten érhető folytonosság a tömegszervezetek, így a
Hazafias Népfront esetében is fennállt. Ilyen és ehhez hasonló szimbolikus lépések jelezték
először, hogy a régi-új párt milyen hagyományokra kíván építeni.
1957 nyárának kiemelkedő politikai eseménye a Kisújszálláson rendezett nagygyűlés lett.
Ez egyszersmind a hagyományosan megélt jeles napokra ráépülő kádári ünnepkultúra első
megnyilvánulása is volt. A munkás-paraszt találkozónak nevezett rendezvényen szóba
került a párt és a népfront ügye is.278 Kádár János az elkövetkező időszak programját is
felvázolva önkritikus kijelentéseket is tett a korábbi politikai gyakorlattal kapcsolatban:
„Most szeptember 1-jén megjelenik a Magyar Nemzet, a népfront központi lapja. Szükség
van arra, hogy ez az újság is zászlóhordozója legyen egy kommunisták vezette népi, nemzeti
összefogásnak (…) De a legnagyobb szükség arra van, hogy a párttagok tiszteljék és
becsüljék

a

pártonkívüli

dolgozókat,

lássanak

bennük

teljesen

egyenrangú

állampolgárokat”279 Az új politikai kultúra elfogadtatása érdekében első titkárként a párton
belüli fórumokon is ismételten vissza kellett térnie a kérdésre. 1957. augusztus 23-án
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például felszólalt a budapesti végrehajtó bizottsági ülésén,280 a párttagok és a pártonkívüliek
viszonyával, s az ezzel kapcsolatos kritikákkal kellett a legmélyebben foglalkoznia.
Hallgatósága számára immár tételszerűen igyekezett sulykolni, hogy minden párttagnak
meg kell értenie, hogy semmivel sincs több állampolgári joga, mint másoknak.
A pártonkívüliek elfogadásához történő (retorikai) közeledésnek fontos nemzetközi okai is
voltak. A nemzeti egység deklarálására különösen szüksége volt a kormányzatnak a
világpolitikai

elszigeteltségben,

a

nyugati

hírközlő

szervekkel

folytatott

propagandaháborúban. Mindezt jól példázza a Magyar Nemzet napilap újraindulása. A
lényegében nem létező Hazafias Népfront lapjaként megjelenő újság utcára kerülését
ugyanis az ENSZ-határozat ellenes kampányhoz igazították. A lap őszi számainak egyik
vezető témája az „ötös bizottság” tevékenységének leleplezése lett. A nagy múltú újság első
száma Kádár János nyilatkozatával a címlapján került az újságosokhoz. Az MSZMP KB
első titkára ekkor a következőket rögzítette: „A Hazafias Népfront-mozgalomban helye van
a nemzetté vált nép minden becsületes fiának, de nem fér bele, aki ellensége a népi
hatalomnak, a szocializmusnak, a békének (…) A „Magyar Nemzet feladata” (…) hogy
szószólóként tömörítse mindazokat a mozgalomba, akik tömöríthetők, és rekessze ki azokat,
akik kirekesztendők.”281
Néhány nappal később, 1957. szeptember 17-én a párt legfontosabb döntéshozó fóruma elé
került a Hazafias Népfront ügye.282 A résztvevők azt keresték, miként válhat a népfront a
légszélesebb

politikai-társadalmi

tömegmozgalommá.

A

mozgalom

kiszélesítéssel

kapcsolatos indokok rávilágítanak az MSZMP alakulóban lévő „szövetségi politikája”
mögött álló tényezőkre. A Hazafias Népfront fejlesztését három dolog sürgette: egyrészt az
„ellenforradalmi erők elszigetelése”; másrészt a nemzetközi helyzet átmeneti „éleződése”, a
Magyarország felé irányuló figyelem; harmadrészt a meglévő tömegszervezetek kereteinek
szűkössége. A mozgalom szerepével, felépítésének, pártirányításának elveivel kapcsolatban
azonban nem jutottak egyetértésre. Csupán néhány alapvető kérdést tisztáztak.283 A népfront
személyi kérdéseiről a Politikai Bizottság 1957. október 16-án döntött véglegesen.
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megválasztandó tagok arányairól, a reprezentációról vitatkozva a pártfőtitkár markánsan
fejezte ki a véleményét: „ne korporációs alapon, hanem politikai alapon csinálják a
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népfrontot…”. Az apparátus arra kapott utasítást, hogy szélesebb körben is személyes
bevonási, semlegesítési intézkedésekre tegyen javaslatot. Az egyeztetések önmagukban is
időigényesek voltak, így az MSZMP vezetése 1957. november 21-én harmadszor is
visszatért a kérdésére.285 Ekkor hozták meg a pártértekezletre hivatkozó végleges elvi
határozatot: „A kormányzás egypárt rendszerének fenntartása mellett szükség van egy erős
és széles népfrontra, amely az ország hazafias, haladó erőit tömöríti a munkásosztály, a
párt és a kormány köré.”286 Ekkor határozták meg a szervezet feladatait, működési elveit. A
jellegzetes „kétfrontos harc” szinte kötelező gyakorlatát mutatja, hogy ekkor oldották meg a
„baloldali szövetségi politika” jegyében a Táncsics Mihály kör kérdését. A korábbi
centralizációs lépések betetőzéseként a csoportosulást felszámolták, tagjait különböző
szervezetekbe integrálták.287

A megtorlás és a „szövetségek”
A társutasokkal kapcsolatos viszonyrendszer, a „szövetségi politika” tisztázását követően az
MSZMP büntetőpolitikája is véglegesült. A Politikai Bizottság 1957. december 10-i ülésre
készített jelentés az elmúlt egy év rendteremtő-megtorló intézkedéseit összegezte:
„Bűnüldöző szerveink munkáját 1956 november, decemberben az ingadozás jellemezte (…)
ma (…) általában eredményesen a párt politikájának megfelelően végzik munkájukat.” A
pártközpont megállapításai szerint sikerült az „ellenforradalom” itthon maradt vezetőinek,
legaktívabb részeseinek tekintélyes részét letartóztatni, elítélni, internálni. Ugyanakkor
problémaként vetették fel, hogy a „belügyi szervek nem eléggé eredményesek az
illegalitásba szorított ellenség ellen (…) a bíróságokon még nem eléggé alkalmazzák a
kormány politikáját.”
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A párt vezetői arra adtak utasítást, hogy az osztályhelyzetet

súlyosbító körülményként vegyék figyelembe az ítélkezéskor.
A mellékelt statisztika szerint közvádas bűntettek miatt első fokon 1956. november 4. és
1957. november 1. között összesen 43 113 főt ítéltek el.289 Végrehajtandó börtönbüntetést
21 686 állampolgár kapott. 918 fő ellen gyorsított, rögtönbíráskodási vagy népbírósági
eljárásban ítélkeztek. Népköztársaság elleni bűntett miatt 9305 személyt mondtak ki
bűnösnek.290 1957 decemberéig 180 embert ítéltek halálra. 1957. január 1-től közbiztonsági
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őrizetbe helyeztek 7016 személyt, közülük november 18-án 2396 főt tartottak fogva,
ugyanakkor rendőri felügyelet alatt állt 4068 fő, kitiltás hatálya alatt pedig 334 személy.291
Ezzel lényegében megtörtént az 1956-ban színre lépő ellen-elit politikai életből történő
kikapcsolása. A rájuk váró ítéletek azonban még részben kérdésesek voltak.
Biszku Béla, a megtorlás ideológiai megalapozója a téma tárgyalásakor kijelentette, a
büntetések száma csökkenthető a mezőgazdaságban (a begyűjtéssel kapcsolatos eljárások
leállítása miatt), viszont az ellenforradalmi bűncselekményekért többeket lehetett volna
elítélni. Beszámolója szerint ezt a „párthangulat” is igényelte volna, azonban az ügyek
dokumentációja még nem tette lehetővé. A helyzetet áttekintve a párt vezetői ennek alapján
arról határoztak, hogy a bíróságok a hátralévő ügyek közül a súlyosabbak tárgyalását
vegyék

előre.

A

politikai

rendőrség

állományának

konszolidálására,

munkájuk

hatékonyságának növelésére pedig egy hét múlva átfogó határozatot hoztak.292 A belügyi
pártszervek

kiépülésével

a

központi

akarat

érvényesülése

már

többszörösen

érvényesülhetett. A politikai megrendelések közvetlenebbül hatottak a titkos, operatív
illetve a vizsgálati munkára vagy akár a hálózat újjáépítésére.
A készülő eljárásokról a közvélemény azonban csak a sorok között olvasva érzékelhetett
valamit. 1958 januárjában ismételten összehívták az Országgyűlést. Az első ülésnapon
Kádár a Minisztertanács nyolchónapos munkájáról beszámolva egyszerre szólt a hazai és a
külföldi közvéleménynek.293 Beszédének fő üzenete azt tartalmazta, hogy a „törvényes rend
és a törvényesség teljes mértékben biztosítva van hazánkban”. A felszólalás egyik központi
megállapítása volt, hogy a magyar állampolgárokat csak elkövetett cselekményekért ítélnek
el. Kádár mindent megtett, hogy az 1956 utáni eljárásokat megkülönböztesse a konstruált
perek világától. Ugyanakkor az adott helyzetben nem mutatkozhatott engedékenynek. Így az
amnesztiára irányuló követelésekkel szilárdan szembeszállt. A propagandagépezet által
megkonstruált és megszemélyesített ellenségképre ekkor már rutinszerűen hivatkozott, a
felszólalás során ”Maléter-félék, Déry Tibor-félék” tevékenységéről beszélt.
A verbális előkészítés és a nemzetközi szempontból is kedvező időpont kivárása után 1958ban egymás után kerültek megrendezésre az országos jelentőséggel bíró politikai perek.
Ezek az eljárások nagyban befolyásolták az MSZMP társadalmi megítélését, a potenciális
szövetségesek megnyerési lehetőségeit. Éppen ezért hatékonyan és jórészt titokban kívánták
végrehajtani őket. Így e célzott büntetőpolitika eseteit vizsgálva érdemes megkülönböztetni
az operatív, a vizsgálati és bírói szakban megfogalmazott koncepciókat valamint a
nyilvánosságra hozott ítélet(részek)et, illetve azok indoklásait.
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Az alábbiakban három per alapján vázolom fel a többpártrendszerrel kapcsolatos kérdések
büntetőjogi kezelését. A megtorlás központi eljárásaként felfogható Nagy Imre-per mellett a
koalíciós pártok kapcsolatait és hazaárulását leleplezni hivatott Bibó—Göncz—Regéczy-per
és a reform-kommunista értelmiség és a polgári politikusok kapcsolatait is feltáró Mérei—
Fekete-pert veszem szemügyre az „anti-elit” kezelésének szempontjából.
A Nagy Imre per tárgyalása többszöri halasztás után 1958 februárjában a legnagyobb
titokban kezdődött meg.294 Az egykori miniszterelnököt lejárató propaganda elemei már
1957 májusára véglegesültek.295 A megkonstruált történetben említést kapott a koalíciós
társak reakciós szerepe is. A Rajnai Sándor vezette vizsgálat során elkészültek az elítélés
jogi feltételei, amihez Kádár moszkvai útján megszerzett szovjet beleegyezés után az
MSZMP KB jóváhagyása is megszületett.296 A perben polgári politikusként egyedül Tildy
Zoltán — egykori pártelnök, köztársasági elnök — szerepelt. 1957. májusi letartóztatása
után az ellene felhozott vádakat a Belügyminisztérium II/8 V(izsgálati) Osztálya 1958.
január 9-én összegezte.297 Ebben Tildy „burzsoá nacionalista politikusként szerepelt”,
akinek tevékenységével a polgári rend visszaállítása volt a célja. A felsorakoztatott
tanúvallomások az egypártrendszer felszámolásával és a többpártrendszer bevezetésével
kapcsolatos intézkedéseket igyekeztek összekapcsolni vele,298 ezen felül Mindszenty József
„törvénytelen” rehabilitálásában való részvétellel vádolták, valamint a Nagy Imre-kormány
egyéb intézkedései (elsősorban a Varsói Szerződésből történő kilépés) miatt is felelőssé
kívánták tenni. A vádirat alapján a népbíróság a júniusra halasztott hét napos tárgyalást
követően bűnösnek találta az ellenforradalom előkészítésében és a néphatalom elárulásában.
Az 1958. június 15-én meghozott ítélet 6 évi börtönbüntetésre ítélte a 69 éves egykori
köztársasági, illetve miniszterelnököt, pártvezetőt. A perről nyilvánosságra hozott részletek
Tildy Zoltán elítélésével világos üzenetet fogalmaztak meg az egykori kisgazda politikusok,
aktivisták

felé

is.

Az

önálló

politikai

cselekvés

az

uralmon

lévők

számára

elfogadhatatlannak bizonyult.
A hatalom a tárgyalásról szóló híradásokra adott reakciókat is érzékelni tudta. A perben
hozott további súlyos, halálos ítéletek végrehajtását este 22 órakor közölte a rádió,
közleményként a Népszabadság másnapi számában jelent meg. A sajtóban közölt
deklarációk a többpártrendszerre vonatkozó elítélő passzusokat is tartalmaztak.299 Ezek
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szerint: Nagy Imre már 1955 decemberében elhatározta, hogy visszaállítja a „koalíciós
pártokat”, ám hatalomra kerülve 70 párt és szervezet megalakulását engedélyezte. A
felsorolás keresztény pártokat nevezett meg, hozzátéve a (békeszerződés által tiltott)
nyilaskeresztes párt győri megalakulását. A kivégzések hatásának érzékelésére a
rendelkezésre álló információs csatornák teljes eszköztárát igénybe vették. Az MSZMP
felső vezetése elé kerülő összegzések a társadalom rezignáltságáról, belenyugvásáról
tanúskodtak.300 Az állambiztonság által célzottan begyűjtött vélemények ugyanakkor azt is
mutatják, miként igyekeztek az egykori kisgazdák a sorok között olvasni.301
Az elítéltek sorsáról a továbbiakban nem jelentek meg híradások. A rendkívül rossz
egészségi állapotba kerülő Tildy Zoltánért börtönbüntetése idején többen közbenjártak.302
Végül az Elnöki Tanács 1959 áprilisában – Dobi István közbenjárására – korára és
egészségi állapotára való tekintettel függesztette fel büntetését.303

A koalíciós kapcsolatok, illetve a többpártrendszer kérdése, kiemelten szerepelt a BibóGöncz-Regéczy ügyben is. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a pártok közös
memoranduma kapcsán csak néhány — az előkészítésben és terjesztésben szerepet játszó —
személyt tartóztattak le kezdetben. Az 1957-es lefogások után vizsgálatot folytatók olykor
meglepő

kijelentéseket

is

tettek

a

fogva

tartottaknak.

Regéczy

Nagy

László

visszaemlékezése szerint vizsgálótisztje közölte vele: „nézze, aki nem engedelmeskedik
nekünk, az bejön ide, a többivel meg lesz majd valamifajta népfront."304 A hosszas
kihallgatások során igyekeztek a vádlottak kapcsolatait minden részletre kitérően
rekonstruálni, ami akár egy nagyobb szabású összeesküvési ügy kreálását is szolgálhatta.305
A Belügyminisztérium szervei folyamatosan tájékoztatták a pártvezetést az 1958. július 28án kezdődő tárgyalásról is.306 Ennek során Bibó István fenntartotta vallomását, hogy az
egyedüli

helyes

államformaként

a

köztársaságot

ismeri

el,

többpártrendszerű

berendezkedéssel, proletárdiktatúra nélkül. Jogtörténeti, ideológiai fejtegetései azonban már
nem juthattak el a szélesebb nyilvánossághoz. Egykori politikai partnereinek is csak kevés
információ állt rendelkezésére sorsával kapcsolatban, s ennek alapján próbálták kifürkészni
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az ügy következményeit. A tárgyalás során a konkrét vádakkal kapcsolatban az egykori
államminiszter tagadta a nyugati kapcsolatokat és az illegális csúcsszerv létrehozását,
ugyanakkor elismerte, hogy Göncz Árpáddal számba vették, hogy esetlegesen kikkel
lehetne gyors együttműködést kialakítani egy koalíció megteremtése érdekében. A kitartó és
felkészült védekezés ellenére a Nagy Imre-kormány befolyásos tagjának a legsúlyosabb
ítéletet szánták, ettől csak a nemzetközi nyomás miatt álltak el. A Legfelsőbb Bíróság
Népbírósági Tanácsa 1958. augusztus 2-án hozta meg az ítéletet: Bibó Istvánt és Göncz
Árpádot életfogytiglanra, Regéczy-Nagy Lászlót 15 év börtönbüntetésre ítélték. Az
alapvetően

eltérő

pártállású

politikusok

találkozásainak,

valamint

a

nyugati

kapcsolatfelvételnek a kriminalizálása szintén hordozott az adott ügyön túlmutató üzenetet
is. A Belügyminisztérium munkatársai az elkövetkező években is az eljáráshoz tartozó séma
alapján keresték az ellenséges összeesküvéseket az egykori koalíciós partnerek között.307 Az
a tény, hogy több hasonló perre nem került sor, arra is utal, hogy a hatalom birtokosai
megfelelőnek ítélték az ügy hatását. A volt koalíciós pártok vezetőinek kérdése nem került a
megtorlás központi kérdései közé. Az említetteken kívül B. Szabó István kisgazda
államminisztert ítélték 1958 augusztusában 3 év börtönbüntetésre.308
Az egykori pártellenzékiek közül Mérei Ferenc, Fekete Sándor, Hegedűs András
letartóztatására 1957. október 17-ről 18-ára virradó éjszakán került sor.

309

A vád tárgyát

elsősorban az 1956 végén „Hungaricus” aláírással megjelent, a forradalom eseményeit
elemző tanulmány, illetve annak illegális terjesztése képezte. Az eljárás a megtorlás fő
pereinek folyamatába csatlakozott. E kései, 1959. április 1. és június 2. között megrendezett
tárgyalás Nagy Imre még szabadon lévő értelmiségi hívei ellen irányult. Az utolsó volt a
példát statuáló perek közül, amelyek a revizionizmus felszámolását kívánták bizonyítani.
Ugyanakkor az eljárások irányítói szélesebb értelmiségi körre akartak hatni. A cél a
forradalmi szolidaritás, nosztalgia megtörése, az értelmiségi kritika elhallgattatása volt.
Témám szempontjából az érdemel figyelmet, hogy miként jelentek meg az anti-elit tagjai
egy az elhajló párttagok elleni eljárásban. A Mérei Ferencről jelentéseket író „Erdősi”
fedőnevű hálózati személy310 1957. január 16-án számolt be először tartótisztjének
célszemélye szociáldemokratákkal, kisgazdákkal, parasztpárti képviselőkkel fenntartott
kapcsolatairól. A beszervezett majd elítélt Pozsár Róbert vallomása alapján Méreit
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tekintették a kormánnyal szemben álló jobboldali elemek „eszmei irányítójának”.311 A
konstrukció alapja néhány Bibó Istvánnal és Göncz Árpáddal történt találkozás (1957
márciusában) és a Hungaricus irat megtárgyalása volt.312
A vizsgálótiszteknek Fekete Sándor kihallgatása során a kapcsolattartás további módjairól
sikerült vallomást szerezni. A felsőbb szerveknek írt jelentésekben a vád innentől már
koalíciós tárgyalás lett. Az egymást követő dokumentumokban egyre épült, fejlődött a
történetet, végül a vádiratba is bekerült a más ellenséges csoportokkal való egyezkedés mint
a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés.313 A tárgyalás során –
Litván György visszaemlékezése szerint – Bibó István lesöpörte a koalíciós összeesküvés
vádját. Vida Ferenc bíró kérdéseire csak a kapcsolatok felvételét ismerte el. Így végül az
ítéletben csak befolyásolási kísérlet tényállása szerepelt. A Mérei-per anyagai alapján tehát
végigkövethető, ahogy egy összeesküvés konstrukciója kialakult, formálódott, majd háttérbe
szorult. A vád elhagyása azt mutatja, hogy újabb frontok nyitását nem tartották indokoltnak,
a teljesen fiktív vádpontokkal nem kockáztatták a „szocialista törvényesség” jegyében
született ítélet hitelességét.314 Mint más esetekben is, a súlyos ítéletek részleteinek
nyilvánosságra hozatal nélkül születtek meg.

Választás a konszolidáció jegyében, 1958
A nem kommunista közszereplők integrálására az első lényeges lehetőséget az
országgyűlési és tanácsválasztások kínálták. Ezek előkészítésének a kérdése több
alkalommal is a pártvezetése elé került. Az MSZMP Politikai Bizottsága végül 1958.
február 11-én315 határozta el, hogy az eseményre az adott évben ősszel kerüljön sor. Ekkor
döntöttek arról, hogy az országgyűlési képviselőket lajstromos, a tanácsok tagjait körzeti
jelölések alapján kell megválasztani, a jogszabályokban csak minimális módosításokat kell
végrehajtani. Szintén rögzítették a funkcióhalmozás kerülésének elvét. Emellett a Hazafias
Népfront aktivizálásáról határoztak. 1958. március 18-án a választási munkák előkészítésére
két bizottságot alakítottak.316
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A választások részletes előkészületeivel 1958. június 10-én foglalkozott a Politikai
Bizottság. A politikai stratégia meghatározásakor rögzítették: „Az államhatalom szerveiben,
az Országgyűléstől a községi tanácsokig ki kell alakítani egy szilárd kommunista magot,
amely az egész területre képes a megfelelő befolyást gyakorolni.”

317

A kommunista

befolyással a különböző szinteken eltérő aránnyal számoltak, úgy hogy a legnagyobb
arányban az országgyűlésbe kerüljenek párttagok. Elfogadták a képviselők számának
emelését, annak érdekében, hogy az összetételt politikailag javítani lehessen. Elsődlegesnek
ítélték meg a meglévő képviselők megerősítését, ugyanakkor felszólítottak azok
„kirekesztésére”, akik képtelenek a megbízatás ellátására. A jelöléseknél az egykori
politikusoknak is kiemelt szerepet szántak: „A képviselők jelölésénél figyelembe kell venni a
volt koalíciós pártok tagjai és egyéb útitársak közül azokat, akik a népi hatalomhoz hűek és
jelentősebb tömegbefolyással rendelkeznek.”318 Ennek megfelelően a politikai előkészítéssel
foglalkozó bizottság kiegészült Dobi Istvánnal és Ortutay Gyulával is.
Az előkészítő dokumentumok a külső és a „belső reakció” fokozódó aktivitásával
számoltak,319 ezért határozott politikai harcot hirdettek minden ellenséges nézet és
tevékenység leleplezése

és

elszigetelése

érdekében.

Külön

rögzítették,

hogy a

választásokkal kapcsolatos politikai és szervezeti munkát minden szinten a párt (az illetékes
területi szerv) irányítja. A népfront szerepe a felvilágosító kampánymunka lett, a
tömegszervezetek feladatul kapták például az ünnepek bekapcsolását az agitációba:
Különböző társadalmi rétegek megfelelő képviselete érdekében a határozat kimondta:
„Növelni kell a termelőmunkában résztvevők (elsősorban munkások) arányát, a volt
koalíciós pártok tagjai közül jelölni kell tömegbefolyással bíró, felkészült, a szocializmushoz
hű pártonkívülieket is. A nők és fiatalok arányszáma az országgyűlésben feleljen meg a
jelenlegi állapotoknak.” 320
Végül a Központi Bizottság ülésén 1958. július 25-én beszélt Kádár részletesebben a
választásokkal kapcsolatos tervekről.321 Legfőbb célként az jelölte meg, hogy a kampány
semmiképpen se legyen hosszabb a kelleténél. A Nagy Imre kivégzése után nem sokkal
megkezdett agitációban egyszerre próbálták meg ugyanis a tömegeket aktivizálni és a
nyugalmat fenntartani. A tervek szeptember 25-re tették a parlament önfeloszlatását és egy
hatékony öthetes kampánnyal számoltak. A nyugalomra való törekvést jelzi, hogy a PB
februári döntés után csak júliusban került az ügy a Központi Bizottság elé azzal, hogy
szeptemberig a pártszervezeteknek nem kell a kérdéssel foglalkozni, a nyilvánosság felé
317
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csak a parlament döntése után lehet felvetni. Kádár János az ülésen leszögezte: „Erősíteni
akarjuk a népi tömörülést is, ami a kommunisták és a pártonkívüliek között létrejött a
Hazafias Népfront égisze alatt.” Eközben újból rögzítették azt az alapelvet, hogy csak
nagyon alkalmatlan embereket kell leváltani, nem lehet a személycseréket össze-vissza
végezni. Új kádereket „alulról” kellett hozni a központi arányok betartásával. Ezek alapján a
válogatás helyi szinten történt, de a KB szervei több helyen beleszóltak a döntésekbe. Kádár
újszerű stílusában figyelmeztetett a realitásokra. „Lett volna 25—45 ember, aki leszavazta
volna a kormányt múlt májusban, de légkör miatt nem tette meg.”322
A többpártrendszer kérdése a választási előkészületek folyamán sajátos módon is a
pártvezetés

napirendjére

került.

Egy,

a

Párttörténeti

Intézetben

készülő

dokumentumgyűjtemény keltett a Politikai Bizottságig érő botrányt. A pártoktatás számára,
az ellenforradalom leleplezése céljából készült kiadványba ugyanis bekerültek Kádár János
a forradalom idején tett nyilatkozatai is, így a könyveket be kellett vonni. Az esetet a
pártvezetés többsége provokációnak minősítette, elvetetve a nézőpontot, amely szerint a
többpártrendszerre vonatkozó részeket a politikai képzésben az egykori helyzetnek
megfelelően értelmezték volna.323
Az országgyűlési képviselők személyéről az MSZMP PB 1958. szeptember 23-i ülése
hozott végleges döntést.324 A javaslat a parlament 298 fős létszámát 335 főre tervezte
emelni. Az aktuális képviselők közül 143 főt jelöltek újra és 155 képviselőt hagytak ki. A
párttagok arányát enyhén emelték (275 párttag 79,5%). Végül elkészültek a megyénkénti
listák, amelyekben már csak minimális módosítások történtek. Az előkészítést végző
operatív bizottság a vitatott eseteket az MSZMP Politikai Bizottsága elé terjesztette. Az
anyag alapján a képviselők válogatásában Dobi István, Ortutay Gyula és Barcs Sándor
kulcsszerepet játszottak. Az ő feladatuk volt az olyan bizonytalan jelölések kezelése, mint
Kovács Béla vagy Veres Péter esete. Rajtuk kívül a gondos válogatás során két nemzetiségi
vezető, Wild Frigyes és Ognyenovics Milán (a Rajk-per egykori elítéltje) számára is helyet
kellett találni. Bizonytalan volt még az egyházi személyek közül választott honatyák listája
is. A képviselők megyénkénti listák szerinti megoszlása végül a következő táblázat szerint
alakult.
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Budapest
Baranya
Bács
Békés
Borsod
Csongrád
Fejér
Győr
Hajdú
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

képviselők

ebből

képviselők

ebből

pótképviselők

ebből

kihagyott

új jelölt

száma

párton-

száma

párton-

száma

párton-

képviselő

(1958)

(1958. IX.)

kívüli

(1958. XI-)

kívüli

(1958. XI-)

kívüli

(1958)

54
12
18
15
22
13
11
13
16
10
7
7
21
11
17
14
9
9
11
8

14
5
6
5
5
3
2
4
2
2
1
7
3
6
5
3
6
2
2

57
14
21
15
26
16
14
17
18
11
9
10
25
13
18
17
11
9
14
10

13
4
4
5
4
3
1
3
4
1
3
2
5
3
2
4
2
6
2
3

24
7
8
8
8
7
6
7
6
6
?
4
11
5
11
4
4
4
6
5

3
1
2
1
1
4
?
1
2

20
5
11
10
11
8
5
4
8
6
4
4
9
7
10
7
5
4
4
3

1
1
1
3

2. sz. táblázat: Az országgyálési képviselők száma a választások (1958) előttés után
Amint az összesített adatok mutatják a „pártonkívüliek” aránya lényegében nem változott a
parlamentben, miközben a képviselők jelentős része lecserélődött. A pártközpont illetékesei
a különböző társadalmi osztályok, rétegek és csoportok megjelenítését a korábbiakhoz
hasonlóan tervezték meg. Az egyes személyek sorsával kapcsolatban azonban a párt
különböző testületeinek lehetősége nyílt a változtatásra.
Az MSZMP Központi Bizottságát 1958. október 13-án hívták össze a nyári üléseket
követően, ekkor már javában zajlott a kampány, folytak a jelölőgyűlések. Kádár optimistán
tekintett előre, mivel az előre eltervezett menetrendtől csak minimális mértékben kellett
eltérni. (A jelölőgyűléseken pl. csak a jelöltek 2-3%-át módosították.) Azonban a további
feladatokra is figyelmeztetett: „a választóknak a legaktívabb, a legjobb, velünk legjobban
egyetértő 35-40%-a volt, akikkel mi eddig találkoztunk, erről nem szabad megfeledkezni.
Őmögöttük van még egy nagy, viszonylag passzívabb réteg és ezek mögött van a nem
lebecsülendő ellenséges közvélemény, mit tudom én 8-10%-a, vagy nem tudom én 5%-a.” 325
Mindez arra utal, hogy a legszűkebb pártvezetés számára, a közvélemény reális állapotát
jobban megközelítő elemzések is készültek. Az egyes személyi döntések során ezeket is
figyelembe vették.
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30
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12
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5
6
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A végső összesítés szerint 338 képviselő megválasztásával számolt. Kádár az arányokról
szólva megjegyezte, hogy négy listavezető lett pártonkívüli, „hogy itt is valamilyen módon
megnyilvánuljon a népfrontpolitika. Ezek Dobi, Ortutay, Kisházi, Nánási.326 Ők ilyen
különböző áramlatot is jelképeznek.”327 Csak Kovács Béla jelölése körül kerekedett
hosszabb vita a pártvezetők körében. A párt első titkára az egykori kisgazda pártvezér
lojalitásával próbált érvelni a többieknek328, a felmerülő aggályokra adott válasza
betekintést enged pragmatikus hatalomtechnikai szempontjaiba is. Az egykori politikai
ellenfelét nem lojális nyilatkozatai miatt kívánta megnyerni, hanem azért, hogy az ellenség
táborában zavart okozzon. Az egyes személyekről szóló hosszas vita után az MSZMP
„szövetségi politikájának” lényegét is először zárt körben fogalmazta meg: „Pártokat mi
nem fogunk többet csinálni. Azt hiszem ezt meg is mondjuk még nyilvánosabban, hogy
Magyarországon nem lesznek többé polgári pártok. Ebbe bele kell törődnie annak, akinek
ez fáj. De a népfront-politika bizonyos értelemben magában foglalja a koalíciós elemet is.”
329

A társutasok szerepeltetésének funkciója, az új politikai kultúra szempontjából került

megfogalmazásra. A nem kommunista képviselők nem a népképviselet jegyében kerültek a
parlamentbe. Beválasztásuk mégis valamilyen módon a nép tűréshatárának felmérését
szolgálta.330
Az MSZMP PB elé 1958. szeptember 23-án kerülő javaslat 70 pártonkívüli országgyűlési
képviselő jelölését javasolta (20%). Falusi tanítók, parasztok, munkások és egyházi
vezetők331 mellett húszan voltak az egykori koalíciós pártok prominens vezetői: Pesta
László, dr., Harrer Ferenc, Parragi György, Ortutay Gyula, Erdei Ferenc, Szabó Pál, Darvas
József, Gém Ferenc, Nagy Dániel, Nagyistók József, Barcs Sándor, Bognár József, Dobi
István, Mihályfi Ernő, Dinnyés Lajos, Z. Nagy Ferenc, Nánási László, Veres Péter, Kovács
Béla, Czéh József. Jelölésük nem okozhatott különösebb meglepetést, ugyanis számos más
társadalmi, politikai funkciókat is viseltek: (Az MDP és az MSZMP nómenklatúrájának
szinte kivétel nélkül tagjai voltak, kinevezésükről, kitüntetéseikről, sőt még utazásaikról is a
legfelsőbb szinten döntöttek.)332
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Pesta László 1950-től 1965-ig a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese.
1954. október 24-étől a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja volt.333 Harrer
Ferenc, a Polgári Radikális Párt egykori elnöke képviselőként (1949–69) sokáig az
országgyűlés korelnökének számított, számos bizottságban tevékenykedett. Emellett 1954től a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke, illetve a budapesti népfrontbizottság
elnöke volt. Parragi György egykori pártja, az FMDP képviseletében az 1949. évi
választások előtt újra életre hívott Magyar Függetlenségi Népfront Ideiglenes Országos
Tanácsának tagja volt; 1954. októberben a Hazafias Népfront OT elnökségi tagjává
választották. 1955 májusában kinevezték a Magyar Nemzet főszerkesztőjévé; 1957-től
nyugdíjazásáig (1962) a Hétfői Hírek főszerkesztője.334 Ortutay Gyula 1954. október 24-től
a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja. Több mint fél évtizedes mellőzöttség után
a kádári konszolidációt támogatva 1957-ben kapcsolódott be ismét a politikai életbe. 1957.
október 22-én az újjászervezett Hazafias Népfront főtitkárává választották. 1958. november
26-án lett az Elnöki Tanács tagja. 1957-től 1963-ig az ELTE rektora, 1958-tól akadémikus.
Erdei Ferenc 1957-től a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és az Agrártudományi
Kutató Intézet igazgatója lett, nagy szerepe volt a mezőgazdaság kollektivizálásának
előkészítésében. Darvas József korábban betöltött miniszteri megbízatásai után 1957-től
1959-ig a Hunnia Filmstúdió igazgatója lett. 1957–59-ben a Kortárs egyik alapító
szerkesztője, 1959-től a Magyar Írók Szövetségének elnöke, 1960-tól a Hazafias Népfront
alelnöke. Gém Ferenc korábbi tömegszervezeti megbízatásai után a Földművelésügyi
Minisztérium osztályvezetőjeként dolgozott.335 Nagy Dániel korábban az Élelmezésügyi,
majd a Földművelésügyi Minisztériumban töltött be vezető tisztségeket. 1955-től 1967-ig a
Halgazdasági Tröszt igazgatója lett, 1949 és 1971 között az Elnöki Tanács tagja, 1963-ig
annak elnökhelyettese valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja volt.
Nagyistók József helyi szinten töltött be tömegszervezeti és egyéb vezető pozíciókat
(Magyar-Szovjet Baráti Társaság, tanácsok, tsz), 1958 és 1963 között az Elnöki Tanács
tagja volt. Barcs Sándor az MTI vezérigazgatójaként tevékenykedett (1950–80). 1953–1975
illetve 1978–1989 között az Elnöki Tanács tagja, 1949–1990 között országgyűlési
képviselő. 1949–1963 között a Magyar Labdarugó-szövetség elnöke. Bognár József a
Hazafias Népfrontban viselt vezető funkciókat. 1945—1990 között végig a Parlament tagja
maradt. Kormányzati megbízatások, és fővárosi polgármestersége után 1954-től a Marx
Károly

Közgazdaságtudományi

Egyetem

333

(MKKE)

világgazdasági

tanszékének

Pártonkívülinek 1976-ig számított, ekkor belépett az MSZMP-be.
Politikai aktivitásával kapcsolatban megemlítendő, hogy 1956. október végén részt vett a rövid életű
Kereszténydemokrata Párt megalakításában.
335
1959-ben az MSZMP tagja lett.
334
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tanszékvezető egyetemi tanára. A Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnöke (1961—1969).
Dobi Istvánt az Elnöki Tanács elnökeként 1957-ben a Hazafias Népfront Országos
Tanácsának alelnökévé választották. 1959-ben formálisan is belépett a Magyar Szocialista
Munkáspártba. Az MSZMP VII. kongresszusán beválasztották a Központi Bizottságba.
1961-ben Nemzetközi Lenin-békedíjat kapott. Mihályfi Ernő az Elnöki Tanács 1949.
augusztusi megalakulásától élete végéig az államfői testület tagja. 1949-től a
Kultúrkapcsolatok Intézetének elnöke. 1951. január 27. és 1957. április 12. között
népművelési miniszterhelyettes, majd 1958. szeptember 6-ig a művelődésügyi tárca
miniszterhelyettese, 1955-től a Hazafias Népfront főtitkára. Részt vett az Országos
Béketanács

Elnökségének

munkájában

is. 1958-tól

haláláig a

Magyar

Nemzet

főszerkesztője, 1956-tól a magyar evangélikus egyház egyetemes felügyelője. Dinnyés
Lajos egykori miniszterelnök, 1952-től az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ főigazgatója. Az 1958. évi választások után az Országgyűlés
alelnöke lett. Z. Nagy Ferenc társutas képviselőként 1954–66-ig az országgyűlés
mezőgazdasági bizottságának elnöke, 1958-tól 1963-ig nyugdíjazásáig a Központi Népi
Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese lett. 1958-ban a Hazafias Népfront OT alelnökévé
választották. Nánási László 1949-től haláláig az Elnöki Tanács tagja, egyidejűleg a
Szövetkezetek Országos Szövetsége főtitkárhelyettese, majd felügyelő bizottságának
elnöke. 1957-64-ben a Hazafias Népfront OT titkára. 1952-től az Országos Béketanács
alelnöke. Gosztonyi János 1947 augusztusától haláláig Vas megye országgyűlési
képviselője. EPOSZ főtitkár. Ifjúsági szervezetekben betöltött vezető szerepe mellett (19501956 DISZ KB titkára, 1956-1957 EPOSZ titkár, majd KISZ KB titkár) 1953-1963 között
az Elnöki Tanács tagja. 1959-1964 között MSZMP Vas megyei bizottságának titkára, az
MSZMP KB TKKO vezetője, népfront vezető, művelődésügyi miniszterhelyettes, a
Magyarok Világszövetségének főtitkára. Czéh József a Mindszenty- és a Rajk per népi
ülnöke Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője, vállalatigazgató, 1958-ig az
országgyűlés jegyzője, 1967-ig képviselő. Szabó Pál folyamatos képviselősége mellett
1959-g az MNK Elnöki Tanácsának tagja is volt.

3. sz. melléklet: Az 1958-as társutas képviselő-jelöltek egyéb közéleti funkciói
A társutasok szerepeltetését több pártfórumon is nehezményezték. Az előkészítő,
jelöltállítási

munka

a

pártapparátusban

dolgozó

illetékeset

is

meglepte.

A

Belügyminisztérium vezetői a párt megerősödésének jelét látták abban, hogy a
tanácsválasztásokon indulásra felkért százezernyi jelöltből alig néhányan utasították vissza a
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felkérést.336 A jelöltállításnál szerepet kapó állambiztonsági szervek — Ács Ferenc
százados, az operatív nyilvántartás vezetőjének337 decemberi beszámolója szerint — a
tanácsválasztások 2000 jelöltjét átvilágítva csak nyolc olyan személyt találtak, akiket vissza
kellett utasítani. A budapesti jelöltek ellenőrzése ugyanakkor meglepetésekkel szolgált a
szerveknek:
nagyszámban

„nem értettük azt, hogy hogyan lehet, hogy a pártszervezetek olyan
jelölnek

olyan

személyeket,

akiknek

így

a

régi

magatartása,

kompromittáltsága ugye megvan. Na most ezek között főleg nyilas pártbeliek, azután
jobboldali pártok, tehát a Magyar Élet Pártja, Kisgazdapárt, egyéb exponensei,
funkcionáriusai voltak, akiket megválasztottak.”338 Ugyanakkor Ács a pártdirektívát
elsajátítva hozzátette, hogy végül sikerült megértetni munkatársaival is az új típusú politikai
szempontok alkalmazását. A pártvezetés a különböző csatornákon érkező jelentések révén
mindezzel tisztában volt. Az információáramlás korlátozása révén azonban a kritikákat
sikerült mederben tartani. Mindenesetre ezekre a személyi kérdésekre visszatérve az
MSZMP KB előtt 1958. december 5-7-én az eredmények értékelésekor Kádár János újabb
magyarázattal is szolgált a pártonkívüliekkel kapcsolatban. Ezek szerint a pártonkívüli
képviselők 18%-os aránya azt fejezte ki, hogy „a kommunisták az útitársakkal is menni
akarnak.” Ráadásul az ő megválasztásuk az ellenség táborában dühöt váltott ki,
megosztottságot szított, amivel részben teljesültek a jelölések céljai.339
A választást valóban rövid, visszafogott kampány előzte meg. Az agitáció, a központi
üzenetek továbbadása ugyanakkor alsóbb szinteken tömegeket mozgósított. A választással
kapcsolatos tanfolyamokon 318 ezer fő vett részt, 40%-uk volt pártonkívüli.340A kampány
kiemelkedő eseménye volt az a nagygyűlés, amelyet Angyalföldön rendeztek 1958. október
15-én.341 Kádár János beszéde sűrítetten és agitatív formában tartalmazta az MSZMP
belpolitikai törekvéseit. A tömeggyűlésen kiemelt hangsúlyt kaptak a pártnak a külvilággal
(a nemzetközi környezettel és a pártonkívüliekkel) kapcsolatos elgondolásai. A
szarkasztikus kádári humorral előadott beszédben a nemzetközi kérdések taglalása (főképp a
magyar kérdés napirendre tűzése, a nyugati sajtó bírálata) mellett szó esett „burzsoák,
fasiszták, imperialista gazdák, árulók” két évvel korábbi romboló tevékenységéről is. A
központi üzenet azonban a béke, a nyugalom, a növekvő fogyasztás és a biztos fejlődés volt.
A rendszer stabilitásának alapját elsősorban a gazdasági, jóléti eredményekhez kötötték. Ez

336

MOL XIX-B-1-X. (BM (országos) főkapitányi értekezletek.) 10-2/22/1958.
Ács Ferenc (1919-?) állambiztonsági vezetőként maga is országgyűlési képviselő volt 1953-tól. - ld.
TABAJDI, UNGVÁRY, 2008. 78.
338
MOL XIX-B-1-X. (BM (országos) főkapitányi értekezletek.) 10-2/22/1958
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MOL 288. f. 4/20 ő. e.
340
MOL 288. f. 11/396. ő. e.
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NÉPSZABADSÁG, 1958. október 17.
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Kádár megnyilatkozásainak innentől állandó eleme lett. Egykori kerületében büszkén
hangoztatta, hogy 1957-ben az életszínvonal emelkedése a várt 14—16% helyett 17% lett.
A munkások és a családosok helyzetének javulását, a lakáskérdés rendeződését imponáló
számadatokkal igyekezett alátámasztani. A rendszer jellegével kapcsolatos vitákat egy
jelszószerű tétel rögzítésével kívánta lezárni: az MSZMP politikája „demokrácia a népnek,
diktatúra a nép ellenségeinek.” Ehhez kapcsolódva fontos bejelentésnek számított: „Az
ellenforradalmi bűnösök felelősségre vonása alapjában megtörtént. A megtévedteknek
megbocsátottunk, zömük visszatért azóta a helyes útra.” A beszédben — miként a választási
agitációban is — túlsúlyba kerültek a békülékenységre utaló megjegyzések akár a
művelődéspolitikáról,342 akár a kormány és az egyházak közti lojális kapcsolatról esett szó.
A propagandában ekkor jelent meg ismét hangsúlyosan a munkás, paraszt, értelmiség
szövetségének gondolata. Ennek az összefogásnak a jegyében minden politikus a Hazafias
Népfront jelöltjeként lépett a nyilvánosság elé.
A

többpártrendszer

kérdése

természetesen

ekkor

sem

volt

megkerülhető.

A

Népszabadságban október 23-án megjelent publicisztikájában Kende István érvelt a
választás valódisága mellett, és védte meg (a külföldi kritikákkal szemben) a hivatalos
álláspontot az egypártrendszer működésével kapcsolatban.343 A párt lapja vezércikkében a
kommunisták és a pártonkívüliek együttműködésének bővítésére szólított fel. 344 Az 1945
előtti választások leleplezését karikatúrák is szolgálták.345 A választási nagygyűléseken
hangsúlyos helyet kaptak az egykori prominens társutasok (Dobi István, Ortutay Gyula,
Kisházi Ödön).346 Megfigyelhető a szimbolikus dátumokhoz való időzítés is. A szovjet
beavatkozás évfordulóján a propagandának vissza kellett térni a katonai intervencióval
kapcsolatos magyarázatokra.347 A képviselőjelöltek listáját pedig november 5-én hozták
nyilvánosságra.348 A másnapi vezércikk, a különböző dolgozó rétegeket képviselők
méltatása után a következő passzust is tartalmazta: „Ott vannak a jelölőlistán nemcsak a
kommunisták, hanem a pártonkívüliek, a volt koalíciós pártok azon politikusai is, akik együtt
haladtak és haladnak velünk mint hű bajtársak a szocializmus útján, mint Ortutay Gyula,

342

Kádár a következőket hangoztatta: „a kultúra területén is megalkuvás nélkül harcolunk minden ellenséges
nézettel, de türelmesek vagyunk a téveszméket hordozó emberekkel szemben. Kezdettől ügyeltünk arra, hogy
emberi önérzetükben ne bántsuk meg azokat az értelmiségieket, akik nem mindenben értettek velünk egyet vagy
bizonyos kérdésekben egyenesen szemben állnak velünk. Azt akarjuk, hogy belső meggyőződésből, maguk
adják fel helytelen álláspontjukat.”
343
NÉPSZABADSÁG, 1958. október 23.
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NÉPSZABADSÁG, 1958. október 26.
345
NÉPSZABADSÁG, 1958. október 26.
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NÉPSZABADSÁG, 1958. október 28.
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Kisházi Ödön, Dinnyés Lajos, Nánási László és sokan mások.”349 A kampány utolsó
hetében végül pártvezetők is bekapcsolódtak a propagandába. Münnich Ferenc és Kádár
János fellépései mellett kisebb híradásokban a pártonkívüli listavezető, Nánási László
nyilatkozatait is közölték a központi lapok. Dobi István rádiós beszédben buzdította az
ország lakosságát a szavazásra. A rendszer tömeges támogatottsága mindenütt különös
hangsúllyal szerepelt.
Az előkészületek során a helyi választási szerveket a Hazafias Népfront szervei jelölték ki.
Összesen 3265 választási elnökség alakult 16373 taggal, ők 106942 választókerületi
bizottságban (minden országgyűlési és tanácstagi választókerületben) szereplő 337 380
közreműködő munkáját koordinálták. 12412 szavazókörben 62060 fő vett részt a
szavazatszámláló munkában. A választási szervek munkájához önmagában 416 000
állampolgárt mozgósítottak. Az előkészületek azonban még szélesebb tömegeket érintettek,
hiszen az ősz folyamán összesen 107 000 jelölőgyűlést tartottak.
A hivatalos eredményeket 1958. november 19-én hirdették ki. A részvételi arány elérte a
98,4%-ot, az érvényes szavazatok 99,6%-át a Hazafias Népfront lajstromaira adták.350 Igaz,
az eredménnyel kapcsolatban kétségek merülhetnek fel, hiszen nem csak az 1947-es
választások kapcsán bizonyíthatók a különböző csalások, manipulációk, ilyeneket Kádár
még 1969-ben is elismert az MSZMP KB előtt.351 A lényegi kérdést tekintve a tömeges
részvétel mégis a társadalom többségének — legalábbis passzív — beletörődését jelezte. Az
ellenszavazatok aránya országosan 0,5-0,6% volt a hivatalos adatok szerint. 352

Az MSZMP ideológiája és a „szövetségi politika”

1956 után a nem-kommunista világhoz való viszony módosulása nem pusztán a pragmatikus
lépésekben, hanem ideologikus szinten is kézzel foghatóvá vált. A desztalinizáció lehetővé,
a már bemutatott hazai és nemzetközi viszonyok pedig szükségessé tették a korábbi
doktrínák felülvizsgálatát. A pártideológia újraértelmezésének első szakasza 1958-59-ben
zárult le. Az MSZMP illetékes szervei négy olyan alapvető határozatot is megfogalmaztak,
amely befolyásolta a párt „szövetségi politikáját”, a potenciális együttműködőkkel
kialakítandó viszonyt.
349

NÉPSZABADSÁG, 1958. november 6.
NÉPSZABADSÁG, 1958. november 19.
351
VALUCH Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, Budapest,
2005, 237. hivatkozva FEITL, 1999, 279 – FEITL István: Pártvezetés és országgyűlési választások, 19491988. In: FÖLDES György – HUBAI László (szerk.) Parlamenti képviselő-választások 1920-1988. Budapest,
1999, Politikatörténeti Alapítvány, 276-296.
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SPONGA István: Zártállami parlament – A magyar országgyűlés helye és szerepe a kádári konszolidáció
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Az (alább bemutatott) agrártézisek mellett a művelődéspolitikával kapcsolatos határozat
tekinthető a belpolitikai élet egyik legfontosabb dokumentumának. A kulturális élet
megszervezésével kapcsolatban már az 1957-es kormányprogramhoz is készültek tézisek az
új hatalom számára. (A párt és az állami szervek közti munkamegosztás rendje ekkor még
kialakulóban

volt.)353

Az

anyag,

amely

végül

másfél

évi

előkészítés

után

„művelődéspolitikai irányelvekként” jelent meg, jól mutatja a kádárista törekvést egy olyan
kulturális önmeghatározásra, amelynek lényegi eleme volt az egyidejű elhatárolódás
revizionizmus, rákosizmustól.354 A dokumentum megalkotását tekintve is jelentősen eltért a
hatalom által kiadott korábbi direktíváktól. Az előkészítés során 54 szervezetet kérdeztek
meg, a téziseket összesen 5-6 ezer embernek mutatták meg. Mindez természetesen nem
jelentett szabad vitát, a „transzmissziós szervek” önálló véleményalkotási lehetősége
meglehetősen csekély volt.355
A gyakorlat mégis a hatalom újszerű működésre utalt. Miként a korai Kádár-korszak
ideológiájának kutatója, Kalmár Melinda megállapította: a kádárizmus a szövetséges
értelmiséget a korábbi gyakorlathoz képest tágabban kívánta értelmezni, került minden
olyan lépést, amely bármilyen csoportot kiemelt elitrétegnek tekintett volna.356 A
privilegizált partnerek háttérbe szorítása a döntés-előkészítés lassulását is eredményezte.
A dokumentum előkészítésébe az 1958. március 11-i Politikai Bizottság ülése után gyorsult
fel.357 Kádár János és Kállai Gyula vitája nyomán ekkor dőlt el, hogy kormányprogram
helyett pártdokumentum, részletekbe menő szabályozás helyett csupán keret-ideológia
készül. Így az MSZMP, vezető szerepe fenntartása mellett megszabadult gyakorlati,
mindennapi kérdések intézésétől.358 Ugyanakkor a társutasok megnyerésére irányuló
politika szemszögéből lényegesnek tekinthető Kádár eszmefuttatása, miszerint a szöveget
„kritikus ellenfeleknek”, azaz az engedelmes vagy apolitikus társutasoknak is meg kellene
mutatni. Név szerint Németh Lászlót, Kodály Zoltánt, Kisfaludy Stróbl Zsigmondot
említette. (Míg Veres Pétert kizárta volna ebből a körből.) Mindez jól mutatja, hogy az ő
fejében párttársai többségénél differenciáltabb kép élt a politikai erőtérről. A sajátosan
kézben tartott párbeszéd szereplőinek körét folyamatosan bővíteni igyekezett. Ezzel a
törekvéssel természetesen nem állt egyedül. Az 1953/1955 utáni politikai erjedés mélyen élt
a pártvezetés tudatában. A párt kontrollja alól kicsúszó értelmiségi vitákat (ld. a Petőfi Kör
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történetét) mindenképpen igyekeztek elkerülni. Ugyanakkor éppen az 1956 előtt átéltek
miatt a pártvezetés számára életbevágóan fontos volt az érintettek véleményének
kipuhatolása. A bevont szakemberek és laikusok így üzenhettek a hatalomnak, részt
vehettek a politika „finomításában”, jelezhették a társadalom tűréshatárait.359 Bár valódi
társadalmi vita nem jött létre, a nyilvánosság színterei többszörös kontroll alatt álltak,360 és a
politikai szándékok is nyilvánvalóak voltak, ezzel a bevonó gesztussal mégis többeket
megnyertek. Az MSZMP művelődéspolitikai irányelveit végül az MSZMP KB 1958. július
25-i ülése fogadta el.361 Ezzel e szimbolikus határozat a kádárizmus egyik meghatározó
ideológiai dokumentuma lett, s Nagy Imre kivégzése után látott napvilágot.362 A
dokumentum rögzítette, hogy egy tartalmában szocialista, formájában nemzeti kultúra
megteremtése a cél. Ennek elérése érdekében a korábbi harcias viták helyett a türelem és a
meggyőzés fontosságát hangsúlyozták. Kimondták, hogy a stílusvitákat nem lehet hatalmi
szóval eldönteni, és a támogatott szocialista realista művek mellett egyéb humanista, illetve
haladó szemléletű alkotások is nyilvánosságot kaphatnak. A határozat alapján készülő helyi
munkatervek határidejét (a kései publikálás miatt) módosították.363 Az országgyűlési
kampány miatt végül december 31-ig tolták ki.364 Agitációs anyagként azonban már a
választások előtt is alkalmazták.
A „szövetségi politikával” kapcsolatban lényeges ideológiai dokumentumnak tekinthető a
népi írókkal kapcsolatos állásfoglalás is.365 A párthatározat nem csupán tartalma, hanem (az
előzőekhez hasonlóan) megalkotásának módja miatt is lényeges jegyeket mutat be a
formálódó

kádárizmus

politikai

gyakorlatából.

Az

irodalom

az

egykori

MDP

kultúrpolitikája, illetve főideológusa Révai József szerint jelentős ideológiaközvetítő
szerepet kellett betöltsön. Az írók és általában az értelmiség 1956-os szerepe azonban ennek
az elképzelésnek az átgondolására késztette az MSZMP illetékeseit. Ennek jegyében már
1957 szeptemberében intézkedési terv készült egy átfogó irodalompolitikai határozat
megalkotására. Az MSZMP KB mellett működő elméleti munkaközösség első anyaga 1957
őszére el is készült az 1948 utáni magyar irodalomról szóló elemzéssel, Lukács György
nézeteinek kritikájával, valamint a Révai-féle kultúrpolitika bírálatával.366 Ez időben egybe
esett

a

Kortárs

folyóirat

megjelenésével,

359

amely

az

irodalmi

élet

népfrontos
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újjászervezésének első kísérletének tekinthető.367 Az ENSZ elleni tiltakozáshoz megszerzett
aláírásokat követően újabb és újabb, a megnyerést célzó tervezetek készültek.368 Miközben a
népiek egyes fórumokon erős bírálatban részesültek,369 az anyagot otthoni címükre
megküldték az érintetteknek is.370 Részletes válaszaik alapján a hatalom felmérhette a
rezsimhez való viszonyukat.371 A megnyerés mellett a megszólítottak érezhették a korábban
kiemelten kezelt író megváltozott szerepét.372 A hatalom — már idézett — üzeneteiből az
írók megérthették, hogy nincs értelme tovább taktikázniuk.373 Így Kádár János több
alkalommal is megfogalmazott elvárása nyomán idővel maguk adták fel ellenállásukat.
A különös dokumentum ebben a légkörben végül a KB Kulturális Elméleti
Munkaközösségének állásfoglalásaként jelent meg.374 Az anyag a népi írók politikai
tevékenységét szigorú bírálatban részesítette, valamint marxista alapon élesen kritizálta
harmadik utas koncepcióikat. Ugyanakkor rögzítették, hogy a párt és a kormány elismeri
tehetségüket és munkásságuk irodalmi értékét, műveik helyet kaphatnak az iskolai
oktatásban, az irodalmi közéletben vagy akár a színházak műsorán. A megnyilatkozás
fontos része volt továbbá az alkotó munka zavartalanságának deklarálása. Az állásfoglalás
publikálását egy erősen korlátozott irodalmi vita kísérte, amelyet a Kortárs 1959 tavaszán
zárt le. Az érintettek azonban nem szólaltak meg.375 Kalmár Melinda értékelése szerint a
népi írókról szóló határozat 1958 júniusában arra szolgált, hogy legyőzze és felszámolja a
legerősebb, legbefolyásosabb és az emigráció számára is legreménytelibb írói csoportot, a
népieket. Esetükben a hatalom nem választotta sem a megtorlást, sem a kiegyezést, hanem a
politikai semlegesítés technikáival felőrölt egy megszervezhető politikai irányzatot.376
Az irodalom és az irodalomkritika szerepének csökkentése jól megfigyelhető a Politikai
Bizottság 1960. december 20-i ülésén elhangzottak alapján is. Az ideológiai, politikai
szempontok háttérbe szorulása következtében a pártvezetés már csak pragmatikusan
foglalkozott a kérdéssel, Kádár János felvetése nyomán csak vezérelveket rögzítettek.377 A
népiek eszmei közösségének a megosztása ígérgetés, fenyegetés, kifárasztás segítségével
367
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sikeres volt. A következő feladat az lett, hogy a közéletbe egyénként visszaengedve meg
lehessen nyerni őket.
Az MSZMP korai ideológiájának kialakulásával kapcsolatban végül a nacionalizmusról
szóló tézisek megalkotását érdemes felidézni. A nemzettel kapcsolatos eszmék kezelése
jóval fajsúlyosabb ideológiai problémának bizonyult, mint a (személyében megragadható)
lukácsista, revizinoista gondolkodás értékelése, vagy akár az (intézményesen megragadható)
vallásosság keretek közé szorítása.378 Mindezt a pártközpontba beérkező különböző (párt,
belügyi, tömegszervezetek által készített) jelentések is megerősítették. A legkényesebb
pontoknak a határkérdés, a Szovjetunió szerepe, a szovjet hadsereg jelenléte számított. A
problémakör kezelése 1959. január 20-án került a Politikai Bizottság elé.379 A
határozattervezet egy nagyszabású, teoretikus munka és a direkt agitációs gyakorlati
irányelvek ellentmondásos keveréke lett.380 A vita során végül ismételten Kádár János
szempontjai érvényesültek, aki egyszerűsítő törekvésekre mindenkor hajlandóságot
mutatott. Megemlítendő, hogy a párt vezetője felvetette, hogy a dunai konföderáció
elméletéről érdemes lenne konzultálni Veres Péterrel. Az íróval fennálló változékony
kapcsolatában ekkor éppen a társutasok gondolkodását megismerni igyekvő tényezők
bizonyultak erősebbnek. Ami az ideológiai dokumentumot illeti, végül alapos átdolgozás
után az egyszerűbb megoldást választva brossúra szintű állásfoglalás jelent meg a „burzsoá
nacionalizmusról” és a „szocialista hazafiságról.”381 A dokumentum fő célkitűzése volt a
nemzeti érzés és a hazaszeretet leválasztása a burzsoázia ideológiájaként meghatározott
nacionalizmustól. A történelmi múlt részletes elemzése mellett a jövőre irányulva az
állásfoglalás kinyilvánította, hogy a nemzeti felemelkedés csak a szocializmus
megvalósításával lehetséges. Az anyagot az Agitációs és Propaganda Osztály 50 ezer
példányban nyomtatta ki még a VII. kongresszus előtt. Ugyanakkor a mindennapi politika
szempontjából legalább ekkora jelentősége lett annak, hogy miként alakult a párt
vezetőjének személyes álláspontja. A pártdokumentum elkészítésével egyidőben különböző
megnyilatkozásaiban382 formálódott ki Kádár János sajátos „plebejus nemzetfelfogása”,383
amely a nemzeti kérdésekkel szembeni bizalmatlanságot fenntartva, a Moszkvában
megfogalmazott internacionalista követelményeket teljesítve, a „magyar dolgozó nép”
életkörülményeinek javítását helyezte a középpontba. Ez a megközelítés megteremtette az
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alapot a más értelemben, de szintén plebejus nézeteket valló egykori politikusok
megközelítéséhez.
Végső soron elmondható, hogy nagyszabású ideológiai offenzívák nélkül az MSZMP
fokozatosan kezdett hozzá megítélésének javításához. Ebben elsődlegesnek bizonyult a
nemzethez, a nemzeti hagyományokhoz való viszonyának a tisztázása. A különböző eszmei
áramlatokat képviselő egykori politikusok, közszereplők integrálása ebben a folyamatban
elsődleges jelentőségű volt. Ez a célkitűzés újabb lökést adott a közéletben résztvevők körét
bővítő „szövetségi politikának”.
A társadalmi normalizáció szempontjából több más párthatározatnak, így elsősorban az
egyházpolitikával kapcsolatos döntéseknek384 is hasonló szerepe volt. Ezek keletkezés- és
hatástörténete a szakirodalomban részletesen feltárt.385 Ám szűkebben vett témánk
szempontjából csak periférikus jelentőségűnek tekinthető. Egyrészt azért, mert az egyházak
semlegesítésére más módszereket használt az MSZMP. Az együttműködést, a hatalom
elismerését a kényszerek és fenyegetések más eszközeivel kívánták elérni. Másrészt viszont
azért, mert az ezen a területen megnyert személyek nem az 1945-48 közti politikai elit
tagjai, hanem a döntően 1948 után megfélemlített, illetve megtisztított egyházi vezetés
tagjai

voltak.386

Az

egyházakhoz

közel

álló

egykori

(kereszténydemokrata,

keresztényszociális) politikusok potenciális szövetségesként sem kerültek számításba az
MSZMP vezetése számára.

A kollektivizálás és a „munkás-paraszt szövetség”
Időszakunk legjelentősebb társadalmi-gazdasági vállalkozása a szövetkezesítés, „a
mezőgazdaság

szocialista

átszervezésének”

a

végrehajtása

volt.

Az

agrárkérdés

megoldatlansága ekkor már a magyar politika évszázados problémája volt. A modernizáció
folyamata újabb és újabb kihívásokat intézett a mezőgazdaság irányítói számára.
Ugyannakkor a kommunisták mögött 1956-ra már két zsákutcába vezető kollektivizálási
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kampány állt.387 Az adott helyzetben szocialista társadalomi viszonyok megteremetését a
blokk országai is sürgették388, ugyanakkor a kollektivizálás a társadalmi ellenállás bázisának
megszüntetését is célozta. A megtorlást követő években a parasztság részéről csekély
mértékű ellenállásra kellett számítani, hiszen immár a tsz-szervezés harmadik hulláma
indult meg ekkor egy évtizeden belül.
A falusi Magyarország életét gyökeresen átalakító intézkedésekre azonban csak az MSZMP
megalakulását követően két évvel, alapos előkészítés után került sor. Az addigi
konszolidációs intézkedések révén a parasztság a korábbi időszakhoz képest számos
kedvezményben részesült. A Kádár-kormány első intézkedései között szüntette meg az
agrárlakosságot sújtó intézkedéseket. A mezőgazdasággal kapcsolatos távlati terveket
azonban sokáig lebegtették. Ezek heves belső összetűzések után születtek meg, s a
nyilvánosságra hozatalukra csak az 1958-as választásokat követően került sor.389 Az
ideologikus megnyilatkozások a munkás-paraszt szövetség erősítését visszhangozták.
Ugyanakkor a politikai legitimációt pótolni hivatott életszínvonal politika ekkoriban az
élelmiszer-ellátáson alapult, ami szintén az agrárium kiemelt kezelését igényelte.
Az agrárpolitikában kulcsszerepet kapott Fehér Lajos, aki Nagy Imrével szakítva Kádár híve
lett.390 Személye alkalmasnak bizonyult a potenciális szövetségesek megnyerésére. Az
MSZMP KB osztályvezetői posztját betöltő politikus a parasztpárti vezetőkkel, a népi
mozgalom meghatározó személyiségeivel, értelmiségiekkel fennmaradt kapcsolatai
különösen értékessé tették Kádár János számára.391 Érdekérvényesítő képessége révén
közbenjárt egykori és leendő szakmai partnerei érdekében, például Erdei Ferenc szabadulása
ügyében.392 Az ő szakmai vezetésével kidolgozott koncepció alapján az MSZMP KB-n
belül lezajlott viták eredményeként a tsz-szervezés fokozatos módja valósult meg.
A társadalmi ellentétek kiélezésének elkerülése mellett ennek hátterében gazdasági
szempontok és mozgósítási problémák (pl. a bevethető káderek hiánya) is álltak. Így
szervezeti szempontból a kampányban kulcsszerepet kaptak a Hazafias Népfront bizottsági
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tagjai és aktivistái is.393 Témám szempontjából, továbbá, az egykori koalíciós társak (írók) a
szövetkezesítéshez való viszonya érdemel figyelmet. Az MSZMP vezetői a falusi
társadalom átalakításával is számolva határozták meg a művelődéspolitika alapjait. Az
egyes közéleti szereplőkkel kapcsolatban a lojalitás egyik legfontosabb fokmérője a
szövetkezesítés mellett történő kiállás lett.394 Például abba a sajtókampányba, mely a
közvéleményt

kívánta

a

termelőszövetkezetek

szükségességéről

meggyőzni,395

bekapcsolódtak a megnyert útitársak is.
Az MSZMP agrárpolitikájának részleteit 1958 decemberében véglegesítették.396 A munka
gyorsításának érdekében többek közt 500 káder falura helyezését, szakemberek,
aktívacsoportok bevetését mondták ki. A központi direktíva fontos szerepet szánt a párt
transzmissziós szerveinek is: „A falusi tömegszervezetek tagjait széleskörű felvilágosító
munkával meg kell győzni a szövetkezés előnyeiről. Arra kell törekedni, hogy minden
egyénileg dolgozó falusi tanácstag, földművesszövetkezeti igazgatósági tag, Hazafias
Népfront bizottsági tag, kommunista ifjúsági szövetségi tag és nőtanácsi vezetőségi tag
minél előbb hajlandó legyen termelőszövetkezetbe belépni, illetve termelőszövetkezetet
alakítani.”397 Az „önkéntesség” hangsúlyozása, a „meggyőzés” szerepének kiemelése a
belső és a nyilvános anyagok egyik legfontosabb tétele lett. Ezzel a mezőgazdaság
átalakulásának

enyhébb,

a

középparasztság

megnyerésére

törekvő

koncepciója

végérvényesen felülkerekedett.398 Ez a folyamat Dögei Imre földművelésügyi miniszter
háttérbe szorulásával, majd leváltásával és a pártvezetésből történt eltávolításával a
szélesebb közvélemény számára is érzékelhetővé vált.
A meghatározott településeken meginduló kampány a gyakorlatban változatos képet
mutatott. A falvakba érkező agitátorok erőszakos eszközöket is bevetettek. Ezek
elharapódzását, illetve az ellenállás megnyilvánulásait azonban a hatalomnak sikerült
keretek között tartania. Közben az átszervezés okozta gazdasági, személyes problémák
orvoslására átfogó intézkedések születtek. 1959. március 10-én Fehér Lajos előterjesztésére
jelentős állami kedvezményekről, erőforrások átcsoportosításáról döntött a testület.399Az
első néhány hónapos intenzív kampány alatt 365 000 főt szerveztek be a termelőszövetkezetekbe, az ország szántóterületének 47,6%-a immár közös gazdálkodás alá
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tartozott, 169 szövetkezeti község alakult.400 A jelentések szerint ezeken a településeken
sikerült megfelelő elnököket (tekintélyes dolgozó parasztokat) is választani.
Összességében a szigorú kontroll alatt tartott intézkedés-sorozatot sikerült időarányosan
végrehajtani. A társadalmi elégedetlenség mérete kezelhető maradt. A parasztság
évszázados vágyai ellen történő hatalmi beavatkozás közepette az egyes községekben nem
maradtak olyan tekintélyek, akik az ellenérdekeltek vezéralakjává válhattak volna. A
Belügyminisztérium összesítése szerint 1959-ben a mezőgazdaság területén elkövetett
bűncselekmény miatt 2898 személy ellen kellett eljárni, 1462 esetben állapítottak meg tszelleni tevékenységet.401 A pártközpontban született értékelés nyugtázta, hogy csak néhol
robbant ki kisebb méretű, helyi tiltakozás. Júniusban 114 tsz-ellenes megmozdulást
jegyeztek fel, az elégedetlenség 15 községben fajult tüntetéssé. A Belügyminisztérium által
ellenőrzött levélforgalomban 12000 levél foglalkozott a tsz-esítés kérdéseivel. Ugyanakkor
az elhárító szervek világképének változatlanságára utal, hogy az imperialista rádióadások
hallgatásának megnövekedése mellett volt nyilasok, vagy egy volt Pfeiffer-párti képviselő
ellenséges agitációját is jelentették. Mindez azonban nem akadályozta meg az intézkedések
folytatását. A mezőgazdasági munkák befejeződésével, így újabb nagyobb szabású kampány
vette kezdetét.402 Immár 1500-2000 pártmunkás tsz-ekbe küldése, illetve községeként, 50100 aktivista bevetésével számoltak. A túlkapások visszafogása érdekében kimondták, hogy
a helyes szervezési módokat bemutató sajtóeseményeket kell szervezni.403
A második hullámban tömegével jelentek meg a nyilvánosságban egy-egy közigazgatási
egységet termelőszövetkezeti megyévé, járássá, községgé nyilvánító címek. Az MSZMP
KB ideologikus összegzése szerint a szervezés a korábbinál jóval kevesebb konfliktus árán
valósult meg.404
1960 februárjában már az ország szántóterületének 75%-a volt szocialista nagyüzemek
kezelésében. Ezért az MSZMP KB 1960. február 12-i határozata alapján a számszerű
fejlesztésről a tsz-ek megerősítésére tértek át. Ebben elsődleges szerepet játszott az az 5000
szervező és agitátor, akiket a megelőző egy évben irányítottak a tsz-ekbe. A tsz-esítés az
MSZMP szervezésének, bővítésének is fontos alapjává vált. A pártközpontban készített
összefoglaló405 szerint a szövetkezetek 86%-ban alapítottak pártszervezetet (csak 1960-ben
1200 ilyen alakult.) Ugyanakkor az elemzés kimondta: „A termelőszövetkezetek
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megszilárdításában figyelemre méltó szerepet nyújtottak a Hazafias Népfront bizottságok és
a földművesszövetkezetek.” 406
Az utolsó szervezési hullám megindulására 1960 novemberében került sor.407 Ennek
következtében 1961 februárjában az MSZMP KB bejelenthette, hogy befejeződött a
termelőszövetkezetek tömeges, számszerű fejlesztése.408 Ekkor már 1 226 000 szövetkezeti
tagot tartottak nyilván. Mindez az ideológia nyelvén azt jelentette, hogy uralkodóvá váltak a
szocialista termelési viszonyok. A szocializmus felépítésének célkitűzése beláthatóvá,
kézzelfoghatóvá vált. Ennek belpolitikai jelentősége (munkás-paraszt szövetség erősödése)
mellett fontos külpolitikai hatást is tulajdonított az MSZMP KB. A kiadott párthatározat a
kollektivizálás

befejeződését

összekötötte

a

Magyar

Népköztársaság

nemzetközi

tekintélyének megerősödésével: „A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésében nagy
érdemeket szereztek azok a kommunista és párton kívüli munkások, termelőszövetkezeti
tagok, értelmiségi dolgozók, akik éveken keresztül áldozatos munkával, türelmes
felvilágosító szóval segítették a dolgozó parasztokat a szövetkezeti gazdálkodás útjára. A
falu szocialista átalakulását előmozdították a béke és a szocializmus egyre gyarapodó
erőinek nemzetközi méretekben elért nagy eredményei is.”409
Az elkövetkező egy évben végrehajtott intézkedések után az MSZMP KB 1961. március 28án nyilatkoztatta ki, hogy „befejeződött hazánkban a mezőgazdaság szocialista
átszervezése”. Ekkorra az ország szántóterületének 95,5%-án állami gazdaságok és
termelőszövetkezetek gazdálkodtak.410 Mindezt a propagandában immár az MSZMP
történelmi érdemei közé sorolta a munkáshatalom megvédése (1956) és a népgazdaság
eredményei mellett.411 S bár a hivatalos szövegekben nem vált hangsúlyossá, az ideologikus
nyelvezetű nagy elbeszélésekben elismerte a pártonkívüliek érdemeit a szocialista
társadalom megalapozásában.
A szerevezés eredményeként két év alatt 17000 termelőszövetkezeti tag lépett be az
MSZMP-be, nőtt a KISZ szervezetek száma is. A falusi kampányokkal megnyert,
„beszervezett” parasztokat tehát nem a Hazafias Népfront (vagy más tömegszervezet)
keretében integrálták a hatalmi rendszerbe, hanem közvetlenül a párttagok sorába vonták be
őket. A pártépítési tervek szerint MSZMP alapszervezeteket mindenhol létre akartak hozni.
Öt évvel a párt megalakulása után a társadalom átfogása, behálózása ezzel szinte teljessé
vált.
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A feledtetés, depolitizálás, integrálás törekvései

Miközben az MSZMP létszáma gyarapodásnak indult, a színfalak mögött sor került a
politikai alternatívákat jelentő szervezetek végleges kiiktatására. A társutasok kezelésével
kapcsolatban akár szimbolikusnak is tekinthető az ahogyan az 1956-ban újjászervezett
pártok végleges felszámolására sor került. Bár mint láttuk, ezek a pártok 1956 végén
beszüntették működésüket, s egykori vezetőik már csak magánszemélyként kerültek
kapcsolatba a hatalommal, néhány formális szervezet az 1949—1956 közti időszakhoz
hasonlóan fennmaradt. Ezeknek a „pártcsökevényeknek” nevezett egységeknek a
megszüntetésére három évvel azután került sor, hogy at MSZMP szakított a
tábbpártrendszerhez kötödő elképzelésekkel. A lépés minden bizonnyal összefüggésben állt
azzal, hogy Dobi István az Elnöki Tanács elnökeként, az MSZMP VII. kongresszusa után
bejelentette a belépést a pártba.412
Az egykori koalíciós erők likvidálásában formálisan Ortutay Gyula játszott központi
szerepet. A Hazafias Népfront főtitkára 1959. november 12-én Sándor Józsefnek az
MSZMP KB Párt- és Tömegszervezeti Osztálya vezetőjének írt levelében jelezte, hogy a
népfront költségvetésében szerepelt a Paraszt Párt és a Polgári Radikális Párt413 havi nyolcnyolc ezer forintos tétellel. Emellett, — feljegyzése szerint — „máshonnan nyert költségek”
fedezték a Kisgazda Párt Zárda utcai helyiségének fenntartását. Jelzése szerint a Dobi
Istvánnal,

Erdei

beszélgetéseken414az

Ferenccel,
útitársak

Veres

Péterrel,

mindahányan

Harrer

egyetértettek

Ferenccel
ennek

a

lefolytatott
helyzetnek

a

felszámolásával. Személyes kéréseik jól érzékeltetik érdekérvényesítő képességüket és
perspektívájukat. Dobi István azt kezdeményezte, hogy a Zárda utcai helyiség legyen a
népfront Országos Tanácsának klubja, és az ott dolgozó régi munkatársakkal változatlan
illetménnyel kerüljenek a mozgalomhoz. Erdei és Harrer is csupán egy-két munkatárs
elhelyezését kérte. Utóbbi a „pártja” irodájában lévő bútorokat a Népfrontnak szánta, az
írógépet pedig annak a titkárnőnek adta volna, aki 10 éven át dolgozott vele. Mindezeket
Ortutay Gyula javaslatként az MSZMP KB KB Titkársága számára is megfogalmazta.415
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Az ügy 1959. december 15-én került az MSZMP Politikai Bizottsága elé.416 A Párt és
Tömegszervezeti Osztály előterjesztése élesebben fogalmazott: „A volt pártok gyakorlatilag
mintegy 10 éve megszűntek. Ennek ellenére (…) lakásokból fenntartott irodahelyiségeket
tartanak fenn, ahol a volt pártok tagjai rendszeresen összejönnek. Néhány fizetett
alkalmazottat

is

foglalkoztatnak,

akik

kapcsolatot

tartanak

állítólagos

vidéki

szervezeteikkel.” Az összefoglaló megerősítette, hogy a Nemzeti Parasztpárt és a Magyar
Radikális Párt a népfront költségvetéséből évi 96-96 ezer forint, a Kisgazdapárt az MSZMP
KB számlájáról évi 120 ezer forint támogatást kapott. A dokumentum a HNF Országos
Tanácsára, Dobi Istvánra, Erdei Ferencre, Veres Péterre ás Harrer Ferencre hivatkozva
megismételte Ortutay javaslatait. A Politikai Bizottság a pártok likvidálását jóváhagyta, de
sem a központi klub megszervezéséhez, sem pedig a lakáskijelölési joghoz nem járult
hozzá.417
A „pártcsökevények felszámolását” követően 1959. december 29-én az MSZMP PB döntött
a Hazafias Népfront II. kongresszusának összehívásáról.418 Ennek kapcsán megkezdődött a
népfrontbizottságok újjáválasztásának előkészítése. A bizottságok tagjaira vonatkozó
direktívák már csak az átfogó (osztály)kategóriákat (munkások, termelőszövetkezeti
parasztok, értelmiségiek, „kisemberek”) illetve fiatalok, nők képviseletének szükségességét
tartalmazta. Az egykori koalíciós társakra, a volt pártokra vonatkozó utalások kimaradtak a
pártdokumentumból, immár csak az állambiztonság jelentéseiben szerepeltek.
A társutasok lépéseinek jelentős része csak a szűk hatalmi kör számára vált ismertté.
Ortutay Gyula ügye 1960. március 1-jén került az MSZMP PB elé, miután -Kádár János
feljegyzése szerint- a megelőző félévben kétszer is kérte felvételét pártba.419 Az ülésre a
pártközpontban készített előterjesztés óvatosan értékelte a helyzetet. Az esetet meg kívánták
különböztetni Dobi István felvételétől, továbbá kifogásolták, hogy Ortutay bár a párt
irányítása alatt dolgozik „még nem vált teljesen marxistává, kommunistává”. Lényegi
szempontként azonban arra figyelmeztettek, hogy a döntés felveti a szövetségesekkel való
viszony kérdését. S a tagfelvétel a népfront szempontjából inkább helytelen lépés. Az eset
kapcsán felmerült, hogy hasonló szándékkal Mihályfi Ernő és Barcs Sándor is jelentkezett.
(Utóbbi visszaemlékezése szerint 1964-ben lett az MSZMP tagja.420) A Politikai Bizottság
tagjai írásos véleményük szerint megosztottak voltak a kérdésben. Végül azonban egy olyan
határozat született, amely a népfront főtitkárát beadványa visszavonására kérte.
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A politikai alternatívák hátteréül szolgáló kapcsolatok lassú elsorvasztása, semlegesítése
ugyanakkor tudatosnak tűnik a különböző nyilvános politikai szövegek alapján is. Az
MSZMP viszonya az egykori koalíciós partnerekhez, a pártonkívüliek bevonási lehetőségei
a közügyekbe az 1958-as választást követően is rendszeresen visszatértek Kádár János
beszédeiben. A kül- és belföldön adott nyilatkozatok egyaránt tartalmaztak olyan
szakaszokat, amelyek az ország konszolidált állapotának hirdetése mellett, üzeneteket is
rejtettek a potenciális együttműködőknek.
1959 februárjában a párt vezetője például a Béke és Szocializmus nemzetközi folyóiratnak
adott nyilatkozatot.421 A választások után negyed évvel Kádár ismét visszatért a
többpártrendszer problémájára. Ezt a pártfőtitkár véglegesen ellenforradalmi követelésnek, a
konszolidációt gátló törekvésnek minősítette, amellyel — visszatekintése szerint — az
MSZMP már 1956-tól szembeszállt422. Ugyanakkor ismételten kinyilvánította: „Pártunk
nagy gondot fordított arra, hogy a volt koalíciós pártok népi demokráciához hű vezetőit és
tagjait a Népfronton keresztül bevonja a politikai, gazdasági, kulturális élet különböző
területein az építőmunkába (…) az erősödő Hazafias Népfront mozgalom bizonyítja, hogy
sikerült felszámolni ezen a területen a zűrzavart”423
Augusztus 20. — a megújított ünnepkultúra szerint az Alkotmány ünnepe — jó alkalmat
kínált a „nemzeti egységgel” kapcsolatos tézisek meghirdetésére 1959-ben is. Ebben az
évben Kádár János Győrben, a szövetkezesítésben élen járó megye székhelyén mondott
beszédet.424 Eddigre már kialakult fordulatok, jelszavak ismétlődtek: „A kommunisták és
pártonkívüliek kapcsolatát kölcsönös bizalom jellemzi”, vagy „Népfrontpolitikánk lényege a
szocializmus felépítése”. A pártfőtitkár visszatérően beszélt az osztályidegenek, egykori
kapitalisták beilleszkedési lehetőségéről.425 A megnyilatkozásokban egyre gyakoribbá
váltak a békülékenység gesztusai, a közelmúlt átértékelésére, a felejtésre vonatkozó rejtett
vagy nyílt felhívások. A népfrontpolitika hirdetése azonban nemcsak Kádár, hanem a
keményvonalasnak számító Marosán György426 és Münnich Ferenc427 beszédeiben is
előkerült.

Ezek a retorikai és program elemek a közelgő kongresszuson álltak össze

egységes rendszerré.
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Az MSZMP életében meghatározó jelentősége volt az 1959. november 30. és december 5.
között megrendezett VII. kongresszusnak. A párt normális működése ekkor állt
végérvényesen helyre. Az esemény számozása jól mutatta a visszatérést a munkásmozgalmi
hagyományokhoz.428 A hatnapos esemény súlyát az SZKP főtitkárának, Hruscsovnak a
jelenléte is emelte. 429 A kongresszusi beszámolóban elhangzó átfogó politikai értékelés430
mellett Kádár történelmi dimenzióba helyezte az MSZMP politikáját. 1956 értékelése
kapcsán az előadói beszéd utoljára idézte fel a párt újjáalakulása körüli belpolitikai kérdések
részleteit, a többpártrendszer kérdését. A kádári elbeszélés szerint 1956 októberében néhány
nap alatt 40 politikai párt megszervezésére került sor, az egykori három koalíciós párt
mellett zászlót bontottak a nyilasok is.431 Az ellenforradalmi szerveződéseket azonban — az
előadottak szerint — a elsősorban az egykori uralkodó osztály tagjai irányították. A rendszer
ellenségkatalógusa432 Mindszenty Józseftől Nagy Ferencig tartott.433 Kádár Lenint idézve
érvelt az „ellenforradalmárok” kemény megbüntetésének helyessége mellett. Ezek szerint a
diktatúra feltételezi a kíméletlen, szigorú, gyors és határozott erőszak alkalmazását a
„kizsákmányolók, a kapitalisták, a földbirtokosok és lakájaik” elnyomása céljából. Az
elmúlt három évre visszatekintve is a párt egységének képét kívánta rögzíteni. A belpolitika
alaptételei megkérdőjelezhetetlenné váltak: Nagy Imre „áruló”, a nacionalizmus és a
semlegességi gondolat elvetendő, munkástanácsoknak és forradalmi bizottságoknak nincs
helye a rendszerben. Helyettük az MSZMP, a szakszervezetek és a Hazafias Népfront
működésének javítására szólított fel, a többpártrendszer helyett a kommunisták és a
pártonkívüliek közös céljait hangsúlyozta. Ugyanakkor az ország köznyugalmának, a
belpolitika normalizációjának alapvető feltétele volt a megtorlás befejezése. Ennek
érdekében a kongresszusi beszédében az 1956-os eseményeket történelmi messzeségbe
távolította: „Az ellenforradalmi felkelésnek valamennyi tanulságát és tapasztalatát még
sokáig számon kell tartania a pártnak, de magáról az ellenforradalomról elmondható, hogy
minden területen vereséget szenvedett. Az 1956-os ellenforradalmi felkelés mindig fekete lap
marad népünk történetében. De az a tény, hogy most, alig három év után elmondhatjuk,
hogy az ellenforradalom már a történelemé, arról is bizonyságot tesz, hogy népünk nagy
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politikai tapasztalatokra tett szert….”4341956 eseményei feledésre ítéltettek, az alig néhány
évvel korábbi élményekkel kapcsolatban valóban össznemzeti amnézia uralkodott el.435
A különböző felszólalások számos üzenetet tartalmaztak a passzív ellenállást folytató
állampolgároknak. A kongresszuson mondott zárszavában436 például Kádár mondataiban,
amelyeket az íróknak, a vonakodó értelmiségieknek címzett, egyszerre volt jelen a
fenyegetés és a megnyerési szándék, illetve az atyáskodó közelítési kísérlet. Esetükben
ellenzékieskedésről beszélt, hozzátéve: „Persze az ilyenek nincsenek sokan, sőt olyan
kevesen vannak, hogy meg is tudnám őket nevezni, de nem akarom őket megbántani.” A
kritika mellett, az „összekacsintós” önkritikára épülő új kommunikáció a legszélesebb
nyilvánosság felé jelezte a közeledési kísérleteket.437
A kongresszust követően a politikai állítások hangsúlyos megfogalmazására a legszélesebb
társadalmi reprezentációt szolgáló népfront rendezvényein nyílt lehetőség. A Hazafias
Népfront II. Országos Kongresszusának ülését 1960. május 26-27-re hívták össze. A
küldöttek előtt Kádár immár a marxista-leninista üdvtörténetbe helyezte el a „szövetségi
politikát”, az aktuálpolitikai mondanivalóját.438 A haladó nemzeti hagyomány ezeréves
áttekintésében Dózsa Györgytől Szekfű Gyuláig terjedt az érdemdús, hazafias és haladó
hírességek tablója. A Leninre történő hivatkozás ebben az esetben annak bizonygatását
célozta, hogy a párt együttműködési szándéka nem taktikai kérdés, hanem egy egész
történelmi korszakra szól: „A Hazafias Népfront a kommunisták és pártonkívüliek
megvalósult politikai egysége, a munkások, a parasztok, az értelmiségiek, a dolgozó
kispolgárok átfogó társadalmi szövetsége, a szó igaz értelmében a nemzetté vált magyar nép
frontja.”439Az

ilyen

jellegű

kijelentések

idővel

formálissá

váltak,

ugyanakkor

ismételgetésük mindenképpen jelezte, hogy az 1956 előtti politikai gyakorlathoz nincs
visszatérés.
Az 1956-os viszonyok történelmi múltba való távolításával a megnyerendő személyek köre
is megváltozott. Az egykor befolyásos szereplők bevonásán túl a hangsúly átkerült a
„pártonkívüliek” megnyerésére. Egyszersmind a komoly, fajsúlyos állítások mellett Kádár
megnyilatkozásaiban megjelentek a „szövetségi politika” meghirdetésének humorizáló
elemei is. 1960. december 9-én az országgyűlésben mondott beszédében például a
következő képpel élt: „Problémák leküzdéséhez… kommunisták és pártonkívüliek
szövetségét kell említsem. Ez a mi egyik fő erőnk az Elnöki Tanácsban, a kormányban
434
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éppúgy, mint itt az országgyűlésben és valamennyi fontos társadalmi intézményünkben.
Szerencsére, mindinkább kialakul nálunk az a szokás, hogy azt szidjuk, aki szunyókál vagy
rosszul dolgozik, anélkül, hogy tekintettel lennénk arra, párttag vagy pártonkívüli-e.”440 A
kollektivizálás befejezésére, az életszínvonal, a fogyasztás növekedésére büszke pártvezetés
részéről mind magabiztosabb nyilatkozatok születtek. A megnyilatkozások arra utalnak,
hogy eközben egy kész politikai menetrend is készen állt a pártvezetés fejében. A belátható
jövőre irányuló pozitív beszéd, a kiszámítható gyarapodás ígérete lassan elmosta
mindazoknak a jövőképeknek az emlékét, amelyek egykor a különböző politikai erők
hirdettek.

A látványos nyilatkozatok mellett egymást követték azok az intézkedések, amelyek az
ország depolitizálását célozták. A pártállam túlszervezettségének felismerése az MSZMP
első titkárától eredt. Kádár János 1959. május 23-én készítette el az erre vonatkozó
feljegyzést.441 Ennek kapcsán feladatul szabta az MSZMP KB osztályvezetőinek442, hogy
vizsgálják meg a párt és a tömegek közti kapcsolat, a rendezvények, ünnepségek bizonyos
szintű egyszerűsítésének lehetőségeit, illetve a szocialista községekben működő
tömegszervezetek összevonásának esélyeit. Az ügyről először 1959. július 14-én443, majd
1959. augusztus 11-én444 tárgyalt a Politikai Bizottság. Az eredmény a pártállami struktúrát
egyszerűsítő, illetve a mindennapok depolitizálást célzó direktívák elfogadása lett. A
munkahelyeken, a mindennapokban folyamatosan csökkent azoknak a helyzeteknek a
száma, amikor ideológiai elvárásokhoz kellett igazodni. A tömegszervezetekhez való
csatlakozás kényszere pedig már 1956 óta jelentősen oldódott. Az MSZMP VII.
kongresszusa után ezek a tendenciák tovább folytatódtak. Mindezt jól jelzi, hogy a
szervezetek összevonására 1963-ig további tervek születtek. Több mozgalom (Magyar Nők
Országos Tanácsa, Magyar-Szovjet Baráti Társaság, Kínai-Magyar Baráti Társaság,
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, nemzetiségi szövetségek) tevékenységét a
Hazafias Népfrontba integrálták.445 A tömegmozgósításról való lemondás, az erőteljes
agitáció a köznyugalom elősegítésén túl az anti-elit lehetőségeit is csökkentette. A
modernizáció jegyében immár olyan fogalmakról, témákról indultak viták, amelyekkel
kapcsolatban a másfél évtizeddel korábban kialakult elitnek egyre kevésbé lehetett releváns
véleménye.
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Eközben a tömegkultúra kialakulása további rendszerstabilizáló tényezővé vált. Az egyes
rendezvények tíz- és százezreket vonzottak, egyes eseményeket milliók követtek nyomon. A
korszak szimbóluma, a lottó már 1957 januárjában újraindult, hétről hétre reményt kínálva a
játékosoknak. Az újból benépesülő sportstadionok — elsősorban a focipályák — mindenki
számára elérhető szórakozást jelentettek.446 A népszerű rádióadások (Szabó család)
hallgatása mellett egyre terjedt a tv-előfizetések száma. Az 1960-as olimpiát már sokan a
képernyők előtt követhették nyomon. Az elkövetkező években tömegek nézték a „Ki mit
tud?”, vagy a Táncdalfesztivál adásait. A sajtótermékek körében általános bulvárosodási
tendencia figyelhető meg, ami nagymértékben segítette a közélet depolitizálását. Az ifjúság
megnyerését célzó intézkedések egyik szimbolikus eseménye az Ifjúsági Park 1961.
augusztus 20-i megnyitása lett. A korábbi nemzeti ügyek helyett számos más téma vált —
központilag is támogatott módon — beszédtémává. Így az egykori társutasok által képviselt
ügyek fokozatosan vesztettek jelentőségükből. A börtönökből kikerülők pedig sokkszerűen
tapasztalták, hogy néhány év elteltével egy jelentősen megváltozott közhangulatú világba
szabadultak.

Ezekre az

évekre az

életszínvonal-politika véglegesen

a rendszer

legitimációpótlékává vált. Az évente készülő jelentések az anyagi jólét kiszámítható
javulásáról, a fogyasztás bővülésről tanúskodtak.447
Az útitársak szerepe nagyrészt arra korlátozódott, hogy megjelenítsék a pártonkívüliek, a
másként gondolkodók létezését. A részvételükkel zajló közélet-szimuláló viták nem voltak
ugyan jelentéktelenek, de korántsem váltak olyan hatásossá, mint korábban. Parlamenti
beszédeiben Kádár például a társutasokkal szemben, velük vitatkozva, őket kiegészítve
fejtette ki álláspontját.448 Jelenlétük az értelmiség semlegesítését, megnyerését is szolgálta.
A Minisztertanács elnökeként 1961 végén, Kádár már a „morgás” jogát elismerve jelentette
ki magabiztosan az ország nyilvánossága előtt: „A nyugatiak talán nehezen fogják
megérteni… ha a magyar intelligencia ….a Hortobágy közepébe egy kút mélyébe vagy
bárhol a világon egy titkos szavazási urnába, amely minden titkot megőriz beledobhatja
szavazatát… én kijelentem, hogy 98 százalékban a szocializmus mellett, szavazna még akkor
is, ha néha „morog” erre a rendszerre”.449 Magabiztosságát növelte, hogy az erőteljes
személyzeti politika végrehajtásával az értelmiségi illetve vezető állások átvilágítása már
lényegében megtörtént.
A rendszer lényegéhez tartozó nómenklatúra újjáépülésének bemutatása összehasonlítási
lehetőséget kínál a bevonó, semlegesítő intézkedések értékeléséhez. Az államapparátus
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„megtisztítását” elsősorban a Minisztertanács Személyügyi Titkárságának felállítása
szolgálta 1957-ben450. Ennek célja a vezető, illetve a fontos és bizalmas munkakörökben
dolgozó felülvizsgálata volt. A testület jóváhagyása 58 000 munkakör esetében, erkölcsi
bizonyítvány beszerzése 200 000 állás esetében volt szükséges. A számok és a technikai
nehézségek miatt a munka határidejét már a kezdetektől módosítani kellett. Az 1956
októbere után kinevezett 45 ezer ember felülvizsgálatát 1959. december 31-ig tervezték
elvégezni.451Az erkölcsi bizonyítványok kiadása 1958 nyarán már rendszerszerűen
működött.452, bár a nyilvántartások hiányossága miatt még akadtak nehézségek.453
Az 1959. januári részjelentés szerint az elutasítottak454 közül 14 fő tartozott ahhoz a
kategóriához (felszabadulás után működő jobboldali pártok vezetői és aktív tagjai),
amelynek tagjai vizsgálódásunk elsődleges célcsoportját jelentik.455 A folytatódó
felülvizsgálatok eredményei az 1959 októberében az MSZMP PB elé kerültek.456 Ekkor
végeztek az 1956 utáni kinevezések teljes áttekintésével. A vizsgálatok 3%-ában (1087 fő),
hoztak elutasító döntést. A felszabadulás után működő jobboldali pártok vezetői és aktív
tagjai közül 16 nemkívánatos egyént találtak457 a különböző fontos munkakörökben.458 A
felülvizsgálatok lezárására végül 1960 decemberében került sor. Ekkor jelenthették ki, hogy
az „ellenséges elemek állami posztokról történő kiszorítása megtörtént”.459 A folyamat
nagyszámú adat rögzítését hozta magával, stabilizálta az állami szervezeti rendszert,
véglegesen lezárta a múlttal történő foglalkozást. A vezető beosztású személyek kinevezés
előtti ellenőrzése innentől a Belügyminisztérium feladatává vált.460 A terhelő adatok
felmerülésekor az illetékes minisztériumok, a pártszervekkel egyeztetve dönthettek az illető
további sorsáról, de további alkalmazás esetén értesíteni kellett a Belügyminisztériumot.
Vitás személyeknél az MSZMP PB által kiküldött bizottság döntött. Egy elutasító határozat
esetében öt éven belül nem lehetett újabb kinevezési javaslatot tenni.
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Így a kinevezések rendszere is elnyerte végső formáját. A különböző szűrőkön fennakadt
egykor más pártokhoz tartozó személyek száma egyrészt a korábbi tisztogatások alaposságát
jelzi, másrészt azt mutatja, hogy egy 1944-1949 között viselt politikai tisztség önmagában
már nem volt elég egy személyi kérdés megítéléséhez. Az MSZMP általános személyzeti
politikájával kapcsolatban meghatározó jelentőségű volt a felsőoktatási felvételiknél a
származás

szerinti

kategorizálás

megszüntetése,

amelyre

az

1961.

decemberi

párthatározatot461 követően, 1962-ben került sor. A belső viták után elfogadtatott döntés
lezárta a központi direktívákkal irányított osztályalapú diszkriminatív intézkedések
korszakát. Az 1962/63-as tanévtől alkalmazott határozat a rendszer egyik szimbolikus
intézkedésévé vált.462

A „szövetségi politika” meghirdetése
Az SZKP XXII. kongresszusa nyomában ismét előtérbe került a sztálini hatalomgyakorlás
maradványainak felszámolása. Féléves előkészítés után 1962 nyarán átfogó desztalinizációs
intézkedésekre került sor. Ekkor került nyilvánosságra a „személyi kultusz éveiben
elkövetett törvénytelenségekről” szóló jelentés. A szélesebb közvélemény elsősorban a
Rákosi-korszak

vezető

káderei

egy

részének

elbocsátásáról

értesülhetett.463

A

pártnyilvánosság számára a „szektás, dogmatikus” módszerek részletesebb elítélését
tartalmazó dokumentumokat adtak ki.464 A szűk pártvezetés pedig a brutális ÁVH-s
módszereket is részletező jelentést olvashatott.465 A pártapparátusban bekövetkező
változások mellett ekkor került sor az állambiztonság teljes átszervezésére is. A
személycseréket betetőzte Marosán György lemondása. A rendszer egyik emblematikus
figurájának távozását a közvélemény a változások jelének látta. Ilyen körülmények között
Kádár János a budapesti pártértekezleten mondott beszédének immár hangsúlyos eleme lett
a „szövetségi politika” taglalása.466 A fogalom ekkor terjedt el. A megyei pártbizottsági
ülések jegyzőkönyvei szerint tartalma a vidéki párttagok számára is magyarázatra is
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szorult,467 de a „szövetségi politika” elfogadtatása a párttagsággal, pártapparátussal a
fővárosban is hosszas előkészítő munkát igényelt.468
Az MSZMP VIII. kongresszusának előkészítése során a 350 meghívott között 17
pártonkívüli közéleti személlyel számoltak.469 Ekkor a korábban meghatározott ideológiai,
történeti konstrukció szerint, a fejlődés jegyében deklarálták a „szocializmus alapjainak”
lerakását. A tézis az MSZMP KB 1962. november 20-i beszámolójának legfőbb üzenete lett.
A történeti-ideológiai elbeszélés szerint Magyarországon mélyreható változás állt be a
társadalom osztályszerkezetében, eltűntek a kizsákmányoló osztályok. A munkásosztály
létszáma megkétszereződött, a parasztság életében radikális változás következett be. Három
év

alatt

lezajlott

a

mezőgazdaság

szocialista

átszervezése.

Mindezek

alapján

megkezdődhetett a szocialista társadalom építése. Az előadói beszédet ennek megfelelően
az összefogásra vonatkozó fordulatok határozták meg. Az MSZMP meghirdetett célja
szocialista nemzeti egység megvalósítása lett. A deklaráció szerint a párt együttműködésre
törekedett az értelmiséggel, s a még fennmaradó kispolgári maradványokkal. Az összefogás
letéteményese a Hazafias Népfront lett, amelynek megerősítették mozgalmi jellegét.
Emellett közjogi funkcióit is elismerték.
Kádár János felszólalásában kifejtette, hogy az osztályharc nem fejeződött be, de a hatalom
megszilárdítása után a kapitalizmussal folytatott termelékenységi illetve jóléti versengés
került előtérbe. A megnyerési törekvések kiterjesztése érdekében leszögezte azt a szocialista
elvet, hogy a dolgozók megítélése ne korábbi osztályhelyzetük, hanem munkájuk alapján
történjék. A középosztálynak szánt üzenet, a származási kérdések helyes kezelése, a
tanulóifjúság származás szerinti kategorizálásának megszűntetése szólt. Már a választásokat
készítette elő, azt hangoztatva szocialista rendszer demokratizmusa: mindenki választó és
467

Az MKP, MDP, MSZMP megyei (fővárosi) vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei. 1945–1989. http://archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a110521.htm?v=pdf&a=start (Utolsó letöltés dátuma: 2011. június
10.) Jellemző példák: MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései. 1962. szeptember 29. 147. őe.
(9. oldal), MSZMP Heves Megyei Pártbizottságának ülései (22.2.). 2. doboz 1961. 02. 04. – 1964. 03. 25. 31.
őrzési egység: Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1962. július 23. (5. oldal), MSZMP Eger Városi Bizottsága
Pártbizottsági ülései (XXXV-29-2). 37. ö. e. 37. ő. e. (1. doboz) Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1962. X.
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Mihályffy Ernő (Magyar Nemzet főszerkesztője), Z. Nagy Ferenc (Központi Ellenőrzési Bizottság
elnökhelyettese), Nádasdi Kálmán (Állami Operaház igazgatója), Ortutay Gyula (Hazafias Népfront főtitkára),
Pesta László (Fővárosi Tanács VB elnökhelyettese), Simon István (költő), Szatmári Nagy Imre (Hazafias
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miniszter), Váczi Mihály (költő).- MOL 288. f. 5/281. ő. e., 50.
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választható. A tágan vett „szövetségi politika” központi tétele is megerősítést nyert. Ismét
deklarálták, hogy minden funkciót betölthetnek pártonkívüliek szakértelem alapján. Ezek az
elvek az előző évek megnyilatkozásaiban már itt-ott elhangzottak. A kongresszusi
dokumentumokban azonban egységes rendszerré, valódi politikai stratégiává álltak össze.
Kádár kongresszusi záróbeszéde azért érdemel említést, mert egy évvel korábbi
megnyilatkozását, a rendszer mottóját kényszerült magyarázni. Miközben arról beszélt,
hogy a kongresszus helyesli, támogatja a párt szövetségi politikáját, az osztályidegenek és
az osztályellenség megkülönböztethetőségére is figyelmeztetve, korábbi kijelentésének
részleges korrekciójára szorult.470 A pártvezető fejtegetése jól érzékelteti az ideologikus
gondolkodásmódtól való távolodást, egyben jelzi azt a kommunikációs teljesítményt, ahogy
az eltérő politikai alapállású csoportoknak különböző üzeneteket sikerült megfogalmazni.
Ez a választások előkészületével egyre inkább szükségessé vált.

Országgyűlési választások, 1963
A kongresszus és a nyári desztalinizációs intézkedések után a választások előkészítése
lényegében zökkenőmentesen haladt. A Politikai Bizottság 1962. november 2-án döntött
arról, hogy az országgyűlési és tanácsválasztásokat 1963. február 24-én kell megtartani, a
hatályos jogszabályok alapján, lajstromos rendszerben.471 A pártközpont elvárása szerint a
hangsúlyt a szóbeli agitációra, a csoportos beszélgetésekre kellett helyezni. Az aktivizált
Hazafias Népfront égisze alatt megrendezett jelölőgyűléseken csak néhol tapasztaltak
ellenkezést. Főként a női jelöltek elfogadtatása ment nehezen. A jelöltekkel való
egyezkedésben ugyanakkor könnyebbséget jelentett a mozgalom felhasználása.472 A
kampány során kevés, de jól választott propagandaanyag elterjesztésével számoltak.473
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa felhívásával a kampány 1963. január 10-én indult
meg. A pártközpont fokozottan ügyelt a transzmissziós szerepet betöltő, tömegszervezetek
mozgósítására: „Törekedjünk arra, hogy elsősorban az országgyűlésben és a felsőbb szintű
tanácsokban az eddigiekhez képest növekedjen a népi demokráciához hű, a közügyek
intézésében tevékenyen részt vevő, jó tömegkapcsolatokkal rendelkező pártonkívüliek
száma.” A képviselők kiválasztásánál a legfontosabb elv funkcióhalmozás és a nagymértékű
470

„Szeretnék néhány szót szólni egy elég nagy zajt okozott jelszóról. Arról a jelszóról van szó, hogy aki nincs
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cserék elkerülése volt. A fiatalok és a nők arányán kívántak javítani. A képviselők közül a
jól dolgozókat ismételten jelölni.
A választási agitáció irányelveiről 1962. december 11-én döntött az MSZMP PB.474 A
legfontosabb jelszavak a szocializmus alapjainak lerakásáról, a szilárd népi hatalomról, a
Hazafias Népfrontról szóltak. A pártrendszerrel kapcsolatos burkolt megfogalmazás szerint
a pártharcok helyett az összes „alkotó állampolgár” egy mozgalmon belüli tömörítése történt
meg. Központi jelszóvá vált, hogy „új szocialista nemzet van kialakulóban”.
Az országgyűlési képviselők listáját az MSZMP PB 1962. december 28-i ülésén
véglegesítették.475 A parlament 338 tagja közül 209 újjáválasztását hagyták jóvá. A
pártonkívüliek száma 94 főre nőtt. Problémás esetek között csak néhány személyt tartottak
számon.476 Sorsukról külön egyeztetések keretében döntöttek.
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4. sz. táblázat: Képviselő-jelöltek megoszlása (1963)
A képviselő-listákat tekintve a nagyfokú folytonosság szembeötlő. A Parlamentbe kerülők
döntő többsége az MSZMP tagja volt. Az egyes megyék jelöltjeinek harmada-negyede
tartozott a pártonkívüliek csoportjába. A bevált pártonkívüli képviselők többségében
folytathatták parlamenti munkájukat. Ugyanígy a helyi közigazgatás vezetői között sem
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került sor nagy mértékű személycserékre. Az MSZMP PB február 5-i döntése nyomán
újonnan jelöltek 13 megyei tanácselnököt, 3 megyei jogú város tanácsi vb elnökét. A
változásokra kisebb jelentőségű, személyes ügyek miatt került sor. 1963. január 11-én
néhány pártonkívüli képviseljelölt cseréjére került sor. Ez az arányokat döntően nem
érintette.477 A bevonási tendenciát jelzi ugyanakkor, hogy 1963. január 22-én a PB személy
szerint döntött három egykori szociáldemokrata (Filkor Károly, Hegyi Imre, Molnár Károly)
felvételéről is a pártba.478
Az országgyűlési képviselőjelöltek 340 fős listáján 1963. február 2-án közölte a
Népszabadság. A következő napi vezércikk a nép jelöltjeként köszöntötte a Hazafias
Népfront lajstromain szereplőket. A párt lapja kinyilvánította, milyen reprezentatív funkció
vár a képviselőkre: „ha jelenünkből csak ez a lista maradna fenn a késői utókor tudós
kutatójára, az pontosan megállapíthatná társadalmunk jellegét, törekvéseit, az emberek
életviszonyait, az ország helyzetét”479 A korabeli összegzések, statisztikai arányok valóban
elemzésre méltóak. A származást és foglalkozást feltűntető lista azonban bizonyos
kérdéseket elfed. Így például az egykori politikusok integrálásával kapcsolatos
megjegyzések ekkor már csak elvétve fordultak elő. Pedig a társutasok továbbra is jelen
voltak a közéletben. Jól mutatja ezt a Népszabadságban közölt karikatúra, amely Nánási
Lászlót és Ortutay Gyulát a Hazafias Népfront néptáncosaként ábrázolta a többi pártvezető
mellett egy politikai Ki mit tud?- on.480 (A tablón Kádár a jobb és baloldali szirének között
hajózó modern Odüsszeuszként tűnt fel.) A propaganda általánosságban az életszínvonal
emelkedését, a relatív jólét elérését hangsúlyozta.
A társutasok kevésbé meghatározó szerepet töltöttek be a kampányban. A Népszabadság a
pártvezetők beszédei mellett a listavezető Nánási László programjait is ismertette. A
kampányban a hagyományos elemek481 mellett a tv- és rádiónyilatkozatok is kiemelt
szerepet kaptak.482 A tömeges mozgósítás átgondolt szervezéssel zajlott. A kampányban és a
választások lebonyolításában csaknem félmillió állampolgár vett részt. A mozgósítás döntő
mértékben a Hazafias Népfront keretei között zajlott.483
A szavazólapokra kerülő 338 országgyűlési képviselő-jelöltből 94 volt pártonkívüli (28%).
Az egykori koalíciós prominensek közül már csak 15 fő került a parlamentbe: Pesta László,
Harrer Ferenc, Ortutay Gyula, Erdei Ferenc, Szabó Pál, Darvas József, Gém Ferenc, Nagy
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Dániel, Barcs Sándor, Bognár József, Dobi István, Mihályfi Ernő, Z. Nagy Ferenc, Nánási
László, Veres Péter. Közülük Dobi, Darvas és Gém immár nem pártonkívüliként, hanem az
MSZMP tagjaként. A társadalommal való kiegyezés legfontosabb politikai intézkedése
mégsem az ő nyilvános szerepeltetésük volt. A kampány közben, 1963. február 5-én került
az általános közkegyelmi javaslat az MSZMP PB elé.484 Az országban raboskodó, döntő
mértékben 1956-os cselekedeteiért elítélt 1628 politikai elítélt közül 1254 főt érintett a
tervezet. Az összeülő parlament első intézkedései között szavazta meg a törvényt, ezzel
lezárt egy korszakot az MSZMP és alternatív elitje, illetve a magyar társadalom
történetében.
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Összegzés

A többpártrendszerrel kapcsolatos elgondolások elvetése után az 1956-1963 közötti
időszakban fokozatosan szilárdult meg az MSZMP hatalma. A közélet többi szereplőjéhez
való viszonya alapvetően saját erejének felismerésétől, észlelésétől függött. Ennek alapján
megkülönböztethetjük bizonytalan (1956 végéig), megbizonyosodó (1957 júniusáig), majd
magabiztos pártvezetés időszakát. Ezzel együtt változott a társutasokkal kapcsolatos legfőbb
célkitűzés, amelyek elsődlegesen az egyezkedés, megfélemlítés, semlegesítés és integrálás
szavakkal jelölhetők. Ezek a motívumok azonban nemcsak időben egymást követő
szakaszokat, hanem egymás mellett is élő törekvéseket jelölnek. Jól mutatja ezt a rendszer
anti-elitjének

megnevezése

körüli

is.

bizonytalanság

A

különböző

fórumokon,

dokumentumokban a korábban útitársnak, társutasnak, szövetségesnek nevezett személyekre
további

megjelöléseket

is

használtak,

mint

„félellenzéki”,

„ellenzékieskedő”,

„bizonytalankodó barátaink”, „kritikus ellenfeleink”. A tekintélyesnek vélt közszereplők
rendszerbe illesztése időben elhúzódó, s korszakunkon is túlmutató folyamat volt.
Az 1956-os elit teljes elszigetelésével, megbüntetésével, kiiktatásával egyidőben a
nyugalom gyors helyreállítása érdekében az MSZMP-nek szüksége volt olyan nem
kommunista tekintélyére, akik üzeneteit a társadalom minden rétegébe közvetíteni tudták.
Mivel újabb nem-kommunista közszereplők 1948 után nem léphettek színre, közvetítőként
korábbi társutasokat próbálták megnyerni. A párt újjászervezésekor folytatott vitákban az
MSZMP vezetői döntően az 1945-1947 közötti viszonyok alapján szemlélték a politikai
teret, meghatározó erővel jelentkeztek a „koalíciós korszak” tapasztalatai. A nem
kommunista közszereplőket vagy reakciósnak, fasisztának, az 1945 előtti világhoz
tartozónak tekintették, vagy az 1945 utáni pártokhoz kötötték őket, akár állambiztonsági
értekezleteken, népfront üléseken vagy pártfórumokon tanácskoztak róluk. Bizonyos
mértékű bevonásukkal, semlegesítésükkel már a kezdetektől számoltak, amit jól mutat, hogy
csak igen korlátozottan mértékben váltak a megtorlás pereinek alanyaivá.
Bár a „szövetségi politikával” kapcsolatos hivatalos megnyilatkozások ennek az alternatív
elitnek a kezelésével kapcsolatban magabiztosságot sugalltak, az időszak egy intenzív
tanulási, alkalmazkodási folyamat volt mindkét fél részéről. A hatalmi gépezet különböző
szintjeit együttesen vizsgálva feltárulnak azok az egyéni szempontok amelyek a
meghatározták egyes csoportok, személyek sorsát. Az általánosságban használt kollektív
kategóriák - „értelmiség”, „parasztság”, „kisgazdák” stb. – mellett a párt vezetői számos
más, kisebb társadalmi törésvonalra is tekintettel voltak.
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A megváltozó kihívásokhoz igazodó új hatalomgyakorlási mód kialakítása során az
MSZMP politikájába integrált minden hasznosítható elemet. A Révai József által az 1930-as
években kidolgozott és a Nagy Imre által 1954-től megvalosítani kívánt népfrontpolitika
mellett, természetesen 1956 tanulságai váltak a leginkább meghatározóvá. Az MSZMP
vezetői ennek megfelelően minden potenciális ellenzéki bázist felszámoltak. Az egykori
pártok címei immár a telefonkönyvekben sem maradhattak, összejáró asztaltársaságok is
megfigyelés alá kerültek. Az MSZMP vezetői számára a legfontosabb jelszó a pártegység
biztosítása lett. Ez minden kérdésben (1956 megítélésében, a Hazafias Népfronttal
kapcsolatos tervekben, a kollektivizálással kapcsolatban) döntő szempont volt. A meglévő
belső viták ma már nyomon követhetők, a kortársak azonban csak többszörösen szűrt
információk alapján következtethettek a hatalom szándékaira.
A politikai gyakorlat új elemei közé tartozott ugyanakkor a mindennapok depolitizálása. A
politikai rendszer restaurálása során Kádár János által érvényre jutott elv szerint, a
pártvezetés igyekezett elkerülni a társadalom „túlszervezését”. Ez meghatározta a Hazafias
Népfront újjáalakítását 1957-ben, a korlátozott választási kampány lebonyolítását 1958-ban,
majd elvi határozatként is rögzült 1959-ben. Ennek megfelelően végül országosan csak 1520 prominens társutas, egykori koalíciós politikus reprezentálta a „szövetségi politikát”, a
korábbi politikai alternatívák integrálást a rendszerbe. Az országgyűlési képviselőnek, vagy
népfront tagjainak megválasztott útitársak elegendő kapcsolatot jelentettek korábbi
párttársaik és a párt számára nehezebben elérhető társadalmi rétegek felé. Feladatuk a
bevonási kísérletek erősítése lett. Ugyanakkor az újjászervezett személyzeti politika, a
nómenklatúra rendje alapján szigorú ellenőrzés alatt tartotta minden fontosabb állami és
szakmai beosztást is.
A semlegesítés legfőbb eszköze a közelmúlttal kapcsolatos felejtés elősegítése lett. Ezt a
modernizációs (technikai) korszakváltás is segítette. A társadalmi viszonyok, a vidéki
Magyarország átalakítása (kollektivizálás) önmagában is olyan helyzetet, amelyre a régi
válaszok már nem voltak alkalmazhatóak. Eközben a jövőre orientált közbeszéd is a
köznyugalom elérését célozta. A pártcsökevények csendes felszámolása közben megtörtént
a népfrontos narratíva megalkotása. A közös múlt újrakonstruálása elsősorban az egyes
ünnepi megemléhezésekben történt meg. A közelmúlt lezárását, személyes szinten a
kárpótlás, illetve az amnesztia segítette.
Az MSZMP törekvéseinek értékelése már a kortársak részéről is megfogalmazódott. Bibó
István rögzítette: „1956 nagy megrázkódtatása után a kiábrándulttá, rezignálttá [...] vált
vezetés egyezett ki egy kiábrándulttá, cinikussá vált, [...] közvetlen előnyökre törekvővé vált
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országgal."485 A korszak politikájának minősítése elsősorban a pártvezetők szándékának
eltérő megítélésén alapult. Vajon lépéseiket a nép érdekeit szem előtt tartó belső felismerés
vagy hatalmi kényszerek vezették? A politikai elemzésekben, publicisztikákban,
visszaemlékezésekben ezekre a kérdésekre élesen eltérő válaszok születtek. A korszak
történetének tárgyalása különösen átpolitizálttá vált annak következtében, hogy az ekkor
felszámolt pártok – vezetőik tapasztalataival, félelmeivel és titkaival együtt – 1989-ben,
rendszerváltó erőként ismét színre léptek és legújabb kori magyar politikatörténet
folyamatait is meghatározták.
A politikailag motivált vagy hiányos ismeretek alapján megfogalmazódó leírások ellenében,
ma már a források szélesebb köre áll a kutatók rendelkezésére. Ezek segítségével a hatalom
működésének rejtettebb dimenziói is megvilágíthatók. A Hazafias Népfront belső életének,
az állambiztonsági és egyéb informális kapcsolatoknak a bemutatása részletesebb képet ad
az MSZMP „szövetségi politikájának” cél- és eszközrendszeréről.
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A Hazafias Népfront tevékenysége (1956-1963)
„A Hazafias Népfront a kommunisták és pártonkívüliek megvalósult politikai egysége, a
munkások, a parasztok, értelmiségiek, a dolgozó kispolgárok átfogó társadalmi szövetsége,
a szó igaz értelmében a nemzetté vált magyar nép frontja.”
(Kádár János a Hazafias Népfront II. Országos Kongresszusán, 1960. április 22.)
Az 1956-os forradalom napjaiban a pártállam hatalmi struktúrái napok alatt lebomlottak.
Országos és helyi szinteken új típusú közösségi szerveződések jöttek létre. Ennek az extrém
pluralizmusnak a november 4-i szovjet intervenció vetett véget. Egyes szervezetek azonban
még hosszú hetekig a társadalmi ellenállás bázisai maradtak. Követeléseik lényegi eleme a
„nemzeti egység” hangoztatása, a közös cselekvés sürgetése volt. A teljes politikai egység
nyilván fikció volt csupán, ám a szovjet megszállás következtében létrejött egy átfogó
antikommunista, nemzeti szolidaritás. A kádári pártvezetés ezt előbb megtörni kívánta, majd
a „szocialista” nemzeti egységet a saját vezetésével kívánta elérni.
Néhány napos egyezkedés után az új hatalmi központban a forradalmi szervekkel való
leszámolásról döntöttek. Ugyanakkor a normalizáció érdekében mind égetőbb kérdéssé vált
az új társadalmi-politikai rendszer felvázolása, kiépítése. A Hazafias Népfront sorsa jól
mutatja a berendezkedő kádári hatalom céljait, lehetőségeit és félelmeit. A mozgalom
újjászervezése kapcsán bemutatható, hogy milyen mértékű folytonosságot vállalt az
MSZMP a korábbi törekvésekkel, miként hasznosította a kádári pártvezetés a korábbi évek
tapasztalatait, hogyan történt meg az ellen-elit beillesztése a rendszerbe.
A népfront újjászervezésekor az illetékeseknek egy súlyos ellentmondást kellett feloldaniuk.
Egyrészt a párttagságban erőteljes félelem élt minden alternatív szerveződéssel kapcsolatban
az 1956-ban felgyorsuló politikai erjedés, majd az októberi forradalom után. Másrészt a
passzív, de érzékelhető társadalmi ellenállás miatt mindenképpen szükség volt egy olyan
politikai keretre, amelynek segítségével szélesebb politikai összefogást lehetett félmutatni. E
két fő motívumhoz kapcsolódó érvek és ellenérvek összeütközése nyomán több mint egy
évbe telt, amíg egy sajátosan hazai szervezetet sikerült kialakítani.

A kiüresített Hazafias Népfront 1956-57-ben
A Hazafias Népfront különböző szerveinek tevékenységét az 1956-os forradalom idején a
szakirodalom már részletesen feltárta.486 A lényeges folyamatok a következőkben

486

HEGEDŰS, BECK, GERMUSKA, 1996, 75-214.

100

összegezhetők: 1956. október 23-a után a hatalom megtartásáért kompromisszumokra kész
pártvezetők több megyében befolyásolni tudták a politikai folyamatokat. A Budapestről
érkező hírek hatására több vidéki városban igyekeztek elébe menni az eseményeknek,
megpróbálták a társadalmi elégedetlenség kitörését megakadályozni. 487 Ez elsősorban
azokban a megyékben járt sikerrel, ahol nem voltak tömegeket foglalkoztató üzemek, illetve
ahol hagyományai voltak az 1947 után felszámolt pártok társutas vezetőivel való
együttműködésnek. Sok helyen a helyi kommunista vezetők „nemzeti bizottságok”
létrehozásával próbálták hatalmukat megtartani. A legtöbb helyen az 1954-es népfront
újjáélesztésében bízó antisztálinista kommunisták szorgalmazták a helyi néphatalmi szervek
létrehozását. Források hiányában nem rekonstruálható, hogy a hatalommentő célzatú
lépések központi direktíva alapján történtek, vagy a hasonló tapasztalatok vezettek
ugyanarra az eredményre. Mindenesetre a mozgalom fontos szerepet játszott a hatalmi
viszonyok átalakításában, tömegindulatok kordában tartásában. Számos területen a
népfrontbizottságok alakultak át forradalmi bizottságokká.488 Ezekben az októberi napokban
különösen

befolyásossá

Hódmezővásárhelyen

a

vált
szintén

Győrben

a

parasztpárti

volt

parasztpárti

Gyáni

Imre490,

Szigethy
illetve

az

Attila489,
egykori

szociáldemokrata Erdei István. Máshol (például Pécsett vagy Kalocsán) sikertelen kísérletek
történtek a helyi koalíció kommunista újjáalkotására.
A Hazafias Népfront budapesti központja két rádiónyilatkozatot tett közzé. Az egyik a Nagy
Imre kormány támogatására szólított fel, benne — később teljességgel vállalhatatlan —
aktuálpolitikai fordulatokkal.491 A másik a mozgalom átalakulását, az Országos Nemzeti
Bizottság megalakulását jelentette be. Az 1944/45-ös hagyományokhoz visszatérő
kezdeményezés azonban nem vált befolyásossá. A Kuczka Péter irányította szervezet a
forradalom történetében csak epizódszerepet kapott. A Hazafias Népfront szervezetei
máshol a forradalmi erők bázisául is szolgáltak. Számos városban közvetítő funkciót
töltöttek be az új hatalmi struktúrák kialakítása során. A mozgalom rendelkezésére álló
infrastruktúra segítette a régi és új szerveződések gyors megalakulását. Az egykori
népfrontaktivisták csatlakoztak a különböző szervezetekhez, sőt a passzív ellenállásban is
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részt vettek. A felszámolt koalíciós pártoknak, a népfrontmozgalomba bevont vezetői több
helyen az egykori politikai erők újjászervezésének élére álltak.
Az október végi nagyobb, regionális hatókörű forradalmi népfrontos szervezetek eltérő
utakat jártak be.492 A Dudás József vezette Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány
radikális követelésekkel állt elő. A forradalom napjainak történéseihez ugyanakkor érdekes
adalék, hogy a társutasnak számító Veres Pétert Dudás mentette ki az írót becsmérlők
köréből.493 A Budapesti Nemzeti Bizottság, a Hazafias Népfront utódszervezete nem tudott
országos jelentősségre szert tenni. Ugyanakkor a Dunántúli Nemzeti Tanács valóságos
igazgatási feladatokat látott el.494 Kisebb „pártközi összefogások” pedig több helyen is
létrejöttek. Fejér megyében például a Nemzeti Egyesülés Szövetsége létrehozását tervezte
Vócsa Ferenc (egykori FKP országgyűlési képviselő)495, Skorka Károly (a PDP egykori
megyei elnöke) és Germán Ferenc közjegyző.496
A szovjet katonai intervenciót követően a Hazafias Népfront légüres térbe került. Sem a
Kádár-kormány, sem a forradalmi szervek, munkástanácsok nem foglalkoztak érdemben
vele. A mozgalom ügye a hatalom megszilárdítását célzó első lépések után került az
MSZMP elé. Amikor az Ideiglenes Intéző Bizottság december 17-én először tárgyalt a
Magyar Népköztársaság politikai struktúrájától, csupán a különböző erők tömörítéséről
beszéltek a párt vezetői, de konkrét szervezeti kereteket nem vázoltak fel.497 Az 1957.
január 5-én publikált kormányprogram szintén csak szűkszavúan szólt a Népfrontról.
Ortutay Gyula 1957. február 1-jén jegyezte fel naplójába: „beszélgetés a HNF központjának
árva, ideges, semmittevő embereivel”.498 A kapcsolatai révén jól tájékozott társutas politikus
a hatalom helyzetét is lényegre törően rögzítette: „Kádárék félnek attól, hogy a HNF
hirtelen politikai aktivitásával politikai zavart keltsenek.”499
Az új hatalmi rezsim legfőbb célja saját hatalmi bázisának kiszélesítése, a pártépítésnek
nevezett folyamat gyorsítása volt. Az egykor más pártokhoz tartozó útitársak szervezése
ekkor még különösen veszélyesnek tűnt. A kormány elsődleges eszköze az anyagi
támogatások megvonása, a státuszok csökkentése volt. A népfront apparátusában
bekövetkező csökkenéssel kapcsolatban több adat is rendelkezésre áll. Egyes feljegyzések
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szerint a mozgalom kádereinek 73%-át racionalizálták, azaz elbocsátották.

500

A személyi

ügyek feletti ellenőrzést az MSZMP IKB által 1957. február 5-én létrehozott káderosztály
vette át.501 Ezzel a központosítással valamelyest felgyorsult népfront -újjászervezése, de a
működést továbbra is elszigetelt helyi akciók jelentették. A zavarodottságot jól mutatja
Szigethy Attila sorsa. Az egykori parasztpárti vezető, aki 1956-ban a Dunántúli Nemzeti
Tanács vezetője lett, 1957 februárjában még népfrontküldöttséggel járt Bulgáriában. 1957.
május 3-án mégis letartóztattak. Kihallgatásait követően 1957. augusztus 12-én a győri
kórházban öngyilkos lett.502
A népfrontról — mint a vidék, a parasztság szervezetéről — a Parasztszövetség
létrehozásának elvetése után is léteztek kezdetleges koncepciók. Így a Nemzeti Parasztpárt
lojális kádereivel továbbra is számoltak. 1957 márciusában a mozgalom központjában
Barati József — volt parasztpárti Zala megyei főispán — osztályvezetői funkciót töltött be,
Nánási László mint a SZÖVOSZ vezetője tartott kapcsolatot a mozgalommal. A korábbi
viszonyok valamilyen informális fennmaradását a potenciális együttműködők lépései is
igazolják. 1957 tavaszán Püski Sándor a népiek nevében Veres Pétertől kapott információk
alapján egy előterjesztést készített. Ebben rögzítette a szocializmusról meglévő
koncepcióját, a nemzetről vallott felfogását, továbbá a memorandumban a Népfrontban való
részvétel lehetősége is felmerült, amiért cserébe a „népiek” visszafogott követeléseik
teljesítésére, (egy saját műhelyre, illetve folyóiratra) tartottak igényt.503
A mozgalom újjászervezésére azonban csak a megmaradt apparátus átvilágítása után
kerülhetett sor. A vezető kádereknek tisztáznia kellett a viszonyát a frissen kidolgozott
politikai irányvonalhoz, az MSZMP politikájához, elsősorban 1956 értékeléséhez. 1957.
március 19-én zajlott le a HNF Országos Iroda MSZMP alapszervezetének taggyűlése,
amelyen az októberi események felelősségéről tárgyaltak. Pálfy Ernő referátuma a kedélyek
megnyugtatását célozta, ugyanakkor a párttagok közül Győri Gáspárt tették meg felelőssé a
párt irányvonalától történt eltérésért. Őt kizárással büntették.504 (Minderről Ortutay Gyula
aznapi naplóbejegyzése is megemlékezik.505) Az önkritikát gyakorló funkcionáriusok
(egyelőre) a helyükön maradhattak. Mindenesetre a társutasok megítélésében, valamint a
társadalom behálózását szolgáló tömegszervezetekben innentől az 1956-os tevékenység vált
meghatározóvá.
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Az MSZMP vezetői hatalmi pozícióik megszilárdulása után több kísérletet tettek a nem
kompromittálódott pártonkívüliek megnyerésére, ám ez 1957 tavaszán még kevés sikerrel
járt. A május 1-jei tömeggyűlés és az országgyűlés összehívása után, a már említett
letartóztatások légkörében folytatódott a potenciális szövetségesek keresése. 1957. május
28-án a HNF Országos Irodáján megbeszélésre hívtak össze „pártonkívüli közéleti
személyeket”, akikkel a Népfront jövőjéről kezdeményeztek beszélgetést. 506 A résztvevők507
óvatos és apolitikus megjegyzéseket tettek. Általános ideologikus javaslatokkal álltak elő, a
politikai szerveződés konkrét kérdéseivel kapcsolatban igen bátortalanul nyilatkoztak.
Eddigre a „többpártrendszer” szitokszóvá, ellenforradalmi jelszóvá vált. Emellett a
megszólalók elhatárolódtak a mozgalom 1956-os tevékenységétől. Ilyen körülmények
között nem volt könnyű annak a közelmúltbeli mintának a megtalálása, amely az adott
helyzetben kiindulópontot jelenthetett volna. Nem véletlen, hogy az újjászervezés
lehetőségeiről visszafogottan nyilatkoztak. Veres Péter azt vetette fel, hogy a népfront csak
a termelés és a kultúra területén működjön. Erdei Ferenc a munkás-paraszt szövetség új,
látható formájává kívánta tenni. Z. Nagy Ferenc aktív képviselőként a mindennapi agitáció
gyakorlata alapján, a kipróbált társutas miniszterek (Darvas József, Ortutay Gyula) a párttal
való együttműködés szempontjából elemezték a lehetőségeket. Amiről viszont mindannyian
nagyon óvatosan nyilatkoztak, hogy a szervezés megkezdéséhez elérkezett-e az idő. Az
alkalomról készített jelentés a résztvevők készségét hangsúlyozta a további találkozókkal, a
konszolidációs folyamatban való részvátellel kapcsolatban. Úgy tűnik ekkor a pártközpont
számára már ez is jelentős eredménynek számított. Visszatekintve valóban ekkor került sor
dokumentálhatóan a hatalom és a társutasok közti első csoportos formális találkozásra.
A HNF Országos Tanácsának Elnökségét, azaz a népfront egy formális szervét, első
alkalommal 1957. július 27-re hívták össze. A találkozóra tehát egy hónappal az MSZMP
országos pártértekezlete után került sor. A megbeszélésre még a testület régi, 1956 előtt
megválasztott tagjai jelentek meg. Az ülés célja a tapogatózó kapcsolatépítés, a
szövetségkeresés újraindítása volt. Ugyanakkor a törekvések súlytalanságát jelzi, hogy az
MSZMP-t Kállai Gyula helyett Münnich Ferenc képviselte. A forradalmi munkás-paraszt
kormány első elnökhelyettese az osztályharc végletes kiéleződéséről tartott előadást a
megjelenteknek.508 Münnich egy jövőbeni mozgalom kiépítését a bolgár példa alapján
506

Benkő Péter 37 meghívottat említ tanulmányában. – ld. BENKŐ, 1995, 84-86.
MOL 288. f. 21. cs. (1957) 13. ő. e. Az MSZMP KB PTO anyagaiban fennmaradt emlékeztető a következő
személyeket sorolja fel: Bognár József, Darvas József, Mesterházi Lajos, Ortutay Gyula, Szabó Pál, Veres
Péter, Z. Nagy Ferenc, a pártközpontot Nagy János képviselte
508
Sarkos megfogalmazása szerint októberre két választás alakult ki szocializmus vagy fasizmus: „a szinte
gomba módra szaporodó pártokon keresztül fel akarták bomlasztani, fel akarták borítani az ország békéjét és
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tartotta kívánatosnak. Az MDP-hez képest csekély létszámú MSZMP-n kívül (annak
támogatására) egy széles körű szervezet létrehozását szorgalmazta.509 Az ülésen felszólaló
társutasok ekkor már rutinosan alkalmazkodtak a központi elvárásokhoz, Harrer Ferenc a
többpártrendszer elvetéséről beszélt, Parragi György az 1956. júniusi határozat utáni
huzavonáról, a szervezés tanulságairól elmélkedett, kitérve arra, hogyan lett volna
megelőzhető az ellenforradalom. Ortutay Gyula a népfront működésének lehetőségeit
vázolta fel az egypártrendszer által meghatározott politikai térben, illetve kormányzati
garanciát próbált kicsikarni. Említésre érdemes ugyanakkor három eltérő alapállású egyházi
személy hozzászólása is. Beresztóczy Miklós mint képviselő és mint egyházi személy két
nappal az Országos Béketanács újjászervezése után az egyházak imponáló magatartását
dicsérte. A jövő lehetőségeiről szólva kijelentette: „egy községben szinte magától értetődik,
hogy a plébános, ha kicsit is jól viszonylik a rendszerhez (…) beáll a Hazafias Népfront
munkájába”510 Ugyanakkor Ordass Lajos szorongó felszólalása, teológiai, etikai fejtegetése
jól példázza azt a kényszerhelyzetet, amelybe az együttműködésre presszionált
egyházvezetők kerülhettek. Péter János egykori református püspök viszont diplomatikusan
várakozással tekintett a HNF munkája elé. A jelenlevők tehát a politikai paletta eltérő
szegmenseit reprezentálták. Míg Ratkó Anna a folytonosságot jelképezte, Mesterházi Lajos
felszólalása már az elkövetkező évek taktikáját vetítette előre. Ugyanis ő az, aki először
használta 1956 után „az aki nincs ellenünk, az velünk” kitételt – igaz még csak az
irodalompolitikára vonatkoztatva.511 Mindenesetre az ilyen előkészítő tanácskozásokon
lassan körvonalazódott a számításba jöhető meghatározó „társutasok” köre: Ortutay Gyula,
Mihályfi Ernő, Barcs Sándor, Péter János, Harrer Ferenc.512
Amint ez a rendezvény is jelezte, 1957 nyarán, az MSZMP országos értekezlete után, a
pozícióit

megszilárdító

kádári

pártvezetés

hozzákezdett

a

tömegmozgalmak

újjászervezéséhez. A felgyorsuló előkészítő munka során új életet kívántak lehelni a
különböző transzmissziós szervezetekbe (KISZ, SZOT, Nőtanács stb.).513 Tehát a
népfrontmozgalom ügyével más szervezetek újjászervezésével párhuzamosan kezdtek
foglalkozni. Az országos előkészítő munka segítésére júliustól megindult a Népfront című
belső mozgalmi lap is, ahol szélesebb kör számára is felvázolták a jövőbeni munka irányát,

egységét, mindenki harcát akarták itt előidézni mindenki ellen.” - MOL XXVIII-M-4 (3.) HNF OT Elnökségi
ülés, 1957. július 9.
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részleteit.514 A Hazafias Népfront 1957 nyarán már három jelentős propagandafeladat
elvégzésére is alkalmassá vált: az egyik az ellenforradalom megbélyegzését szolgáló
kiállítás megrendezése, a másik az augusztus 20-i ünnepek megszervezése, a harmadik
pedig az ENSZ ötös bizottsága elleni kampányhoz való csatlakozás volt. A „Fehér
Könyvek” anyagának515 felhasználásával rendezett kiállítást több vidéki városban is
bemutatták. Ennek lebonyolítása a népfront vezetésének hosszú időn át hivatkozási alapul
szolgált. Ugyanakkor szemléletesen mutatta a „társutassá válás” ideológiai kritériumait is,
hogy nem elég az esetleges önkritika gyakorlása, hanem szükséges az 1956 leleplezésében
való aktív közreműködés is. Ugyanez figyelhető meg az ENSZ elleni tiltakozással
kapcsolatban is. A kezdeti tervek nagyszabású gyűlésekkel számoltak,516 ám végül — a
realitásokkal számot vetve — ezeket visszafogták.517 Ugyanakkor fontos szerepet kapott a
mozgalom az augusztus 20-i ünnepek megszervezésekor. A népfront elsődleges
szervezetszerű funkciója (a közmegvetéssel illetett) párt „elrejtése” volt. Az ünnepségek
meghívóin először szerepelt ismét a népfront neve és a nemzeti színű díszítés. A potenciális
együttműködők passzivitása azonban az ünnepekkel kapcsolatos jelentések alapján is jól
érzékelhető. Eredetileg ugyanis mindenhol úgy tervezték, hogy a nagygyűléseken
pártonkívüli előadók is beszéljenek. Végül a nyári szabadságok és a visszahúzódás
következtében csak 38 felkért személy lépett fel. A központi előadók 94 városban illetve
községben beszéltek 280 ezer ember előtt. A pártközpont összesítése szerint ekkor a
kisújszállási nagygyűléssel együtt összesen 400 ezer főt sikerült megmozgatni a különböző
sportrendezvényekkel, kultúrműsorokkal, tűzijátékokkal.518 A népfront az elkövetkező
időkben az új típusú tömegrendezvények keretéül is szolgált. A szigorúan koreografált
eseményeknek, a korábbi merev rituáléknak az oldódása kulcsfontosságú volt a közhangulat
javításához.519
A nyár folyamán intenzív előkészítési munkák zajlottak egy a „szocialista nemzeti
összefogást” hirdető napilap megindítása érdekében is. Azonban a gazdasági és személyi
kérdések, azaz a papírhiány és a megbízható munkatársak kiválogatása miatt újra és újra el
kellett

halasztani

a

konszolidáció

propagandájához

egyébként

fontosnak

tartott

sajtóorgánum megjelenését. A végső döntés a Magyar Nemzet megindulásáról 1957.
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Tájékoztatási Hivatala jelentette meg. — Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. [Budapest]
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augusztus 6-án született meg az MSZMP KB Politikai Bizottsága ülésén.520Az MSZMP KB
Agitációs és Propaganda Osztálya a lap újraindulásának indoklásaként tömören csak a
tömegkapcsolatok szélesítését jelölte meg.521 Így a megnyerni kívánt együttműködők körére
elsősorban a

javaslat

azon részéből

következtethetünk,

amely egy „társadalmi

szerkesztőbizottság” felállítását indítványozta. E „népfrontos” lista522 egyfelől jól mutatja,
hogy a hatalom mely társadalmi csoportok, rétegek (osztályok) felé kívánt nyitni. A lap
szerkesztője, a korábbi népművelési miniszter, aktuálisan a Művelődési Minisztérium
miniszterhelyettese, az Elnöki Tanács tagja Mihályfi Ernő lett. Felelős szerkesztőnek
Révész Jenőt, a szerkesztőbizottság523 tagjainak pedig Pál Ferencet, Rajcsányi Károlyt és
Dobozi Imrét nevezték ki. A lapot a Népakarattal azonos terjedelemben, hétköznap 75,
vasárnap 90 ezer példányban kívánták megjelentetni, jelezve, hogy a szükséges
papírmennyiség biztosítva van.
A Magyar Nemzet első száma végül 1957. szeptember 8-án jelent meg. A címlapon Kádár
János nyilatkozata üdvözölte a napilap új szerkesztőségét és olvasóit, Apró Antal a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa nevében jegyezte köszöntőjét, a főszerkesztő Mihályfi Ernő
pedig háromhasábos cikkben fogalmazta meg az újság programnyilatkozatát. Mindhárom
írás tartalmazta azt a történeti konstrukciót „a szocialista nemzeti egységről”, amelyet
eddigre a pártközpont ideológusai már kidolgoztak. A szövegekben finom elhatárolódás is
történt az 1956 előtti politikai gyakorlattól. Emellett Mihályfi írásában erőteljesen
megtagadta az újság 1956. októberi lapszámait. Az újságban közölt hírek szintén átgondolt
szerkesztői szándékokról tanúskodnak. A lap tartalma ugyanakkor arra utal, hogy a Magyar
Nemzet megjelenését az írók nyilatkozatának publikálásához időzítették. Ez a memorandum
az MSZMP kül- és belföldi propagandájának egyik első nagyszabású sikeres eredménye
volt.524

A Hazafias Népfront újjászervezése

A népfronttal kapcsolatos elképzelések 1957 tavaszától folyamatosan alakultak, több
fórumot is megjártak. Az MSZMP júliusi pártértekezlete előtt azonban érdemben nem
foglalkoztak vele. Addig csupán a mozgalom apparátusának átvilágítása, rendezése történt
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meg.525 A nyár folyamán megindult előkészületek során 1957. augusztus 15-én szűk körű526
megbeszélést tartottak Apró Antalnál a mozgalom lehetőségeiről. Az egyes résztvevőkkel
kapcsolatos személyenkénti észrevételek mellett a szervezés általános szükségességével
kapcsolatos érveket is megvitatták. Apró Antal legfontosabb megállapítása az újraindulással
kapcsolatban a következő volt: „A parasztok politizálnak, mindig is politizáltak. A
különbség csak az, hogy kinek az irányításával. Ma a külföldi rádiók, a reakciósok vezetik
őket, mi sehol sem vagyunk ott a szervezésben (…) a kommunista párt megengedheti-e
magának, hogy a tömegek 50%-ának politikai befolyásáról lemond és csak az alkalmi
pártmegmozdulásokat használja fel, vagy szervezett formát keres az összefogásra.”527 Apró
tehát nemcsak személyében képviselte a folytonosságot a rákosista vezetéssel, a tömegek
megszervezéséről szóló szándékai szerint mentalitása sem változott. Elképzelésével
ugyanakkor szokatlanul heves vitát váltott ki az MSZMP Politikai Bizottsága 1957.
szeptember 17-én tartott ülésén.528 A témához készített előterjesztések közül figyelemre
méltó a mozgalom kiépítését szükségessé tevő aktuális tényezők felemlegetése: 1) az
„ellenforradalom” utáni feladatok, 2) a „nemzetközi helyzet átmeneti éleződése”, 3) az
MSZMP és az MDP taglétszáma közti különbség, 4) a pártonkívüliek jelentkezése, 5) a
szakszervezetek és a földműves-szervezetek felbomlása. A Hazafias Népfront legfőbb
feladatát a „haladó erők bevonásának” összetett feladatként határozták meg. Az
előkészületek során alaposan átvizsgálták az MDP népfrontra vonatkozó, 1954 és 1956
közötti határozatait. A történelmi előzményekre és a célok folytonosságára Apró maga is
utalt beszámolójában.529 Ugyanakkor önkritikusan szólt a korábbi elzárkózásról, a
pártonkívüliekkell, a kötendő szövetség hiányáról, illetve a tömegek „szükségleteinek”
lebecsüléséről. A Hazafias Népfront újjászervezése mellett, a szakaszervezetek, az ifjúsági
szervezetek alacsonyabb létszámával és a volt MDP tagok (de az MSZMP-be nem lépők)
százezres tömegével is érvelt. Apró terveiben végső soron egy milliós tömegmozgalom képe
élt, 110 ezer működő bizottsággal, azaz 80-150 választónként megszervezett totális
mozgalommal, amelyet bolgár és jugoszláv példák alapján alakított volna ki. Szemléletét
jellemzi: „A hatalomra való jutás után és a polgári pártok likvidálása után nagyon indokolt
volt feloldani az önálló polgári pártokra való törekvést egy tömegmozgalomban.”530 Tehát
1957 őszén ő az 1949-es utat járta volna ismételten végig.
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A népfront felügyeltét ellátó Párt- és Tömegszervezeti Osztály (PTO) vezetője, Sándor
József ezzel merőben ellentétes koncepciót fogalmazott meg. Ő a népfrontot csak
mozgalomként képzelte el, egyéni tagság nélkül. Érvelésében az aktuális politikai helyzetre,
a tapasztalatok hiányára utalt. A népfront bizottságokat községi szintig építette volna ki, a
további szervezőmunkát egy későbbi vizsgálat utánra halasztotta volna. Fő érve az
ellenséges erőktől való félelem és a falusi párttagság alacsony száma (54 000 fő) volt.
Biszku Béla az ideológiai megközelítés mellett – ti. „a népi-nemzeti egységet kell
megvalósítania a népfrontnak” – már belügyminiszterként szemlélte a javaslatokat.
Lendületesen érvelt a szervezeti keretek ellen. Felidézve az egy évvel korábbi nyár
budapesti szervezést, amelynek során szeptemberre már jelentkeztek a kisgazdapárt volt
politikusai, és a mozgalom pártirányítása csődöt mondott. Ezért az apparátus szilárd
kommunista vezetését tartotta a legfontosabbnak. Már a nyomozati anyagokkal összhangban
idézte fel a Nagy Imre-féle revizionizmus veszélyét, amikor a párttal szemben ki akarta
játszani a Népfrontot. Hangsúlyozta, hogy nem párton kívüli szervezetet kell létrehozni,
vigyázni kell, nehogy a szervezésből pártellenzék vagy ellenzéki párt váljon.
A vitában számos történeti érv hangzott el, a jelenlévők saját nézőpontjukból elemezték a
korábbi időszakok tapasztalatait. Kádár János, mint illegális kommunista például
emlékeztetett, hogy 25 év után először a háború alatt, a népfrontos összefogás segítségével
kerültek ki a kommunisták a politikai elszigeteltségből. Ugyanakkor a közelmúltról szólva
lekicsinylően szólt a pártonkívüli politikusokról: „ezektől sokat nem remélek…
leszerepeltek” – utalt a kormányátalakítás áprilisi tapasztalataira. Marosán György a
mozgalmi forma mellett érvelt, mondván, egyéni tagság önálló párt iránti törekvést segítené.
Végül határozott döntés nem született. Kádár János összegzésében pragmatikusan közelített
a kérdéshez. Kiindulópontja szerint a népfrontnak életjelet kell adnia, bizonyos személyi
változásokat is végre kellett hajtani. Az összehívott tagok számára egy napig tartó zárt vitát
javasolt. Személyes példákat felhozva kijelentette: „Minket kell, hogy érdekeljen a Harrer,
a Kisházi és a többiek véleménye, de a Kovács Béláé már kezd nem érdekelni. Mindazoknak
a véleményét igényelni kell, akik a jövőben együtt fognak velünk jönni.” 531 Vezetőtársait
emlékeztette a fő célokra: a pártbefolyás szélesítésére, a potenciális együttműködők
megnyerésére, a legális bázist kereső ellenség visszaszorítására. A döntést végül javaslatára
további két hónappal elhalasztották. Csupán néhány alapkérdést rögzítettek. A határozatok
között szerepelt, hogy 1) a népfrontnak ne legyen külön programja, csak akcióprogramjai;
2) a mozgalom a csatlakozott szervezetek összessége legyen; 3) kiépítése több lépcsőben
történjen; 4) csak helyi klubokat lehet létrehozni, központi klubot nem; 5) az Országos
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Tanács ülését rövid időn belül össze kell hívni; 6) a mozgalom jövőjét a potenciális
társutasokkal meg kell vitatni; 7) kinevezések esetén az 1956-os tevékenység legyen a
döntő.532 A személyi kérdésekben egyébként éles pozícióharc tapintható ki, amelybe saját
javaslataival a belső elhárítás vezetője, Hollós Ervin is bekapcsolódott.533
Szeptemberben végül döntöttek a népfront első jelentős nyilvános fellépésről is, tömeges
megmozdulás helyett azonban csupán a mozgalom Országos Tanácsát hívták össze. Mindez
előre rögzített forgatókönyv szerint történt. A részleteket az MSZMP PB 1957. október 16-i
ülésén véglegesítették.534 Ezen az ülésen már hosszabban vitatkoztak egy-egy potenciális
„társutas” felvételéről, szerepeltetéséről.535 Külön vita folyt az elnökjelöltekről, amely során
végül a korábbi gyakorlatnál maradtak, azaz a népfront elnöke kommunista maradt, így a
pozíciót továbbra is Apró Antal töltötte be. Az Országos Tanács ülésének előkészítésére az
Elnökség két alkalommal is összeült (1957. október 9-én, 1957. október 18-án)536. A
Belgrád rakparti székházban lényegében a pártközpontban megírt forgatókönyvet hagyták
jóvá és bontották le a testület tagjai.537
Az Országos Tanács ülésének időpontját nyilvánvalóan az „ellenforradalom” kitörésének
első évfordulójához igazították. A híradások és a beszámolók így október 23-án jelenhettek
meg a lapokban, ezzel kitöltve az adott hírfelületeket. (Az évfordulóra nagy erőkkel
készültek a párt és a belügyi szervek is, ám az összesítő jelentések csak néhány primitív
röplapot, falfirkát találták az ellenséges tevékenység jeleként.)538 A rendezvénnyel a
hatalom a szocialista nemzeti egységet akarta reprezentálni, az időzítés ismételt
figyelmeztetést is tartalmazott a rendszer tabuival kapcsolatban. A társutasként, útitársként
betöltött szerep alapja 1956 elítélése lehetett. Az évfordulót majd minden szónok
megemlítette. A többpártrendszer elvi elítélése mellett az 1956-os Kisgazdapárt
diszkreditálása Barcs Sándor, a Petőfi Párt leleplezése pedig Nánási László feladata lett. A
Parlament Vadásztermében összegyűlt, gondosan megválogatott küldötteket Dobi István
fogadta. Beszédében a mozgalom megindításának időszerűségét bizonygatta, és a kormány
korábbi lépéseit helyeselte. Az ülés fő referátumát Apró Antal tartotta. A korábban
kidolgozott narratívák, ideológiai elemek ismétlésén túl, konkrétan is utalt korábbi koalíciós
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társaira: „Van olyan nézet is, hogy a népfront munkájába elsősorban a volt
kisgazdapártiakat, parasztpártiakat, vagy más volt demokratikus pártok tagjait kell bevonni,
vagy azokat az embereket, akik az MDP-nek voltak a tagjai, de most pártonkívüliek. Ez nem
helyes nézet. A népfront (…) nem a pártonkívüliek mozgalma, hanem a pártonkívüliek és a
kommunisták szövetsége (…) foglalkozásra, világnézetre, társadalmi helyzetre, vallásra való
tekintet nélkül.”539 Ortutay Gyula a szövetséges értelmiség képviseletében felszólalásában
először konstruálta meg 1956 után a népfront előtörténetének új narratíváját. (Ebben
hangsúlyos szerepet kapott a Márciusi Front illetve a Történelmi Emlékbizottság
tevékenysége). A széles antifasiszta összefogás példájaként név szerint említette Szekfű
Gyulát, Kodály Zoltánt. Felidézte a Hazafias Népfront vállalható előzményeit. A gondosan
megválogatott hozzászólók — a párttagok mellett Harrer Ferenc, Z. Nagy Ferenc, Wild
Frigyes, Dezséry László — felszólalásukban érinthették az 1949 után elkövetett „hibákat”,
elhatárolódtak az 1953 utáni revizionizmustól, elítélték 1956-ot, hitet tettek a Kádárkormány mellett. Az anticiklusos történelemszemlélet mellett maga a „személyi kultusz”
időszakának bírálata lehetővé tette javaslatok megfogalmazását, a közös alap megtalálását.
Az ülés dramaturgiájának csúcspontja Kádár János felszólalása volt. Az MSZMP KB első
titkáraként egy nagyívű, ideologikus beszéd helyett ismét pragmatikusan és sajátos
szarkasztikus humorával közelített az aktuális kérdésekhez. Alig egy évvel az MDP
széthullása, az októberi vészterhes tárgyalások, a moszkvai kiválasztása illetve Országházba
érkezése után egy új típusú fórumon lépett fel. Beszédét a haladás és a reakció ellentétét
előtérbe állító történeti visszatekintésre építette. A Hazafias Népfront előzményeiről szólva
személy szerint említette Dobi István, Szakasits Árpád, Kállai Gyula, Barcs Sándor, Ortutay
Gyula szerepét, ezzel megjelölte legfőbb szövetségeseit is. A burzsoázia egységes 1956-os
fellépéséről beszélve az erőszak alkalmazásának lehetőségét bizonygatta. Kialakulóban lévő
politikai stílusa szerint tehát egyszerre volt támadó és elfogadó, kíméletlenül harcias és az
együttműködést hirdető. A párt és a lehetséges együttműködők között felmerülő
kérdésekben olykor egészen nyíltan megfogalmazta álláspontját, illetve a lehetőségeket. Az
értelmiségnek címezve mondataiban kifejtette, hogy az MSZMP részéről nem várnak
mindenben egyetértést csak az ideologikusan megfogalmazott közös alap elfogadását (a
rendszer jelleges, a szocializmus elfogadása és a „békepolitika” hirdetésének kérdéseiben).
Oldottabb mondataiba ugyanakkor figyelemre méltó kijelentéseket is találunk. „Mi nem
akarjuk a hitlerista, meg a nyilas mozgalmat beolvasztani a nemzeti egység jegyében a
Hazafias Népfrontba.”540 Bár a mondat elsődlegesen a nyugat-európai (osztrák,
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nyugatnémet) politikai mozgalmakra célzott, a teremben ülők könnyen értelmezhették a
mondat magyarországi üzenetét is.541 A párt vezető szerepéről szólva Kádár leszögezte,
hogy az csak az MSZMP tagjaira vonatkozik. Finoman a nemzeti érzéseket is megcélozta:
„Mi magyar kommunisták, mint bármelyik más hazafi valljuk, hogy a magyar nép szült
minket, ez a haza a mi egyedüli hazánk a világon és mi azért lettünk kommunisták, mert ezt
a népet és azt a hazát akarjuk szolgálni.”542
Összességében tehát a forradalom kitörésének első évfordulóján a hatalmát megszilárdított
kádári pártvezetés a potenciális társutasok számára egy szűk keretek között kialakítandó (a
behódolás után nyugalmat biztosító) együttműködést kínált. A helyszín — a Parlament —
felidézte azt a keretet, ahol korábban a népakarat által legitimált politikai munkát
végezhettek. 1957. októberében azonban immár véglegesen a párt kegyéből kaptak
személyes meghívást a nemzeti összefogást felmutatni kívánó mozgalomba.

Az MSZMP vezetésének határozatai kimondták, hogy a HNF Országos Tanácsába olyan
emberek kerüljenek be, akik a mozgalom jellegével, célkitűzéseivel egyetértenek. A testület
létszámát nem emelték meg nagymértékben, a kimaradó 18 fő helyére 21 új tagot
választottak.543 A testület alelnökei Darvas József, Dobi István, Harrer Ferenc, Kádár János,
Szabó Pál, titkárai Harmati Sándor, Nánási László, Bihari László, Szatmári Nagy Imre, Vass
Istvánné lettek. Kimondták, hogy a pozíciókat halmozók csak egy helyen kapnak fizetést.544
Funkciója szerint a HNF testesítette meg az össztársadalmi egységet. Az Országos Tanács
nevesített tagjai nem pusztán a konszolidációban elért eredményeket, a már megkötött
kompromisszumokat jelezték, hanem üzenetként is szolgáltak a társadalom felé. A névsorok
elemzése így rámutat arra, kiket kívántak az MSZMP vezetői „szövetségesként” megnyerni.
Az 1957 októberében összehívott testületbe 159 fő került. A válogatásban a legfontosabb
szempont a folytonosság (105 régi tag mellett, 56 új tag került be) érvényesítése lett,
valamint az erős pártkontroll, a párt vezető szerepének felmutatása (78 párttag) volt.
Emellett a lista reprezentálta a szocialista nemzeti egységet, a munkás-paraszt (értelmiségi)
szövetséget. A munkásosztályhoz sorolt elvtársak mellett helyet kaptak a különböző paraszti
rétegeket képviselők. A lista kifejezte a női érdekképviseletet is. A népfront vezető
testületeiben viselt tagság egyszersmind eszköz volt az értelmiség (különösen a
befolyásosként kezelt írók) megnyerésére545, valamint az egyházi vezetők integrálására. A
„beválasztott” mérnökök révén kifejezték a szocialista modernizáció szempontjából
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lényeges szakmák megbecsülését. A népfrontban megfelelő súllyal szerepeltek a különböző
társadalmi szervezetek (KISZ, SZOT) és fontos volt a nemzetiségi szerveződések jelenléte
is. Emellett a HNF vezető személyeinek kiválogatásával ismételten deklarálták az
antifasiszta célokat. A lista elfogadottságát szocialista hírességek (sportolók, színészek)
szerepeltetésével igyekeztek növelni.
A HNF működését ugyanakkor nem érdemes túlbecsülni. Hiszen testületei évente néhány
alkalommal, előre rögzített (a legmagasabb pártfórumokon jóváhagyott) keretek között
üléseztek. Maga Kádár János sem tulajdonított meghatározó jelentőséget a mozgalomnak.
Ráadásul a propaganda miatt elképzelhető, hogy egyes személyek nevével manipuláltak.
Mégis a hatalom képviselői egy listára kerültek népszerű, bizonyos társadalmi csoportokban
befolyásos vagy befolyásosnak vélt szereplőkkel. A széleskörű elutasítottságból való
kilépésnek ez is egy kezdeti lépése volt (a későbbi jóléti szanálás és egyéb
népszerűségnövelő intézkedés mellett.) A gondos mérlegelés alapján összeállított névsor a
hosszú távú együttműködés alapját jelentette.546
Az MSZMP vezetői a Hazafias Népfront újjászervezésekor felhasználták a „baráti
szocialista” országok másfél évtizedes tapasztalatait a különböző népfrontos összefogások
kezelésében. A szocialista blokk országaiban különböző módon kezelték a nem kommunista
közéleti szereplőket, a korábbi pártok együttműködő vezetőit.547 Az egyes országok eltérő
történelmi fejlődésének példái a mozgalom újjászervezésekor folytatott vitákban
folyamatosan jelen voltak. A sikeres megoldásoknak a hazai adaptálása azonban először a
(társutas szerepükön elgondolkodó) szövetségesek körében merült fel. Veres Péter Kádár
Jánoshoz intézett 1957. január 27-i levelében az útitársak kezelésével kapcsolatban a
lengyel példa megszívlelését ajánlotta az MSZMP vezetői figyelmébe.548 A Lengyel
Munkáspárt mellett ekkor a népfrontos együttműködésben a Demokrata Néppárt és az
Egyesült Néppárt kapott szerepet a „koalíciós partnerként”. Tevékenységi körüket és
bázisukat a pártközpontban állapították meg. A kispolgári rétegek mellett a katolikus
tömegek integrálásában játszottak szerepet.549 A magyar belpolitika eltérő szerkezete miatt
ez a felosztás csak korlátozottan tűnt alkalmazhatónak, így nem véletlen, hogy újabb minták
is előkerültek a tervezgetések során. Néhány hónappal később, a népfront központjában,
1957. május 28-án tartott megbeszélésén szinte valamennyi létező példa felmerült. A bolgár,
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a jugoszláv, a csehszlovák (és a lengyel) minták mellett a kínai modell is szóba került.550 A
társadalom totális mozgósításának, valamint a pártonkívüliek mozgalmának biztosított
bármilyen önállóság elvetése után végül a bolgár példát vizsgálták meg alaposabban. Ebben
szerepe volt Apró Antalnak, aki az itteni tapasztalatok alapján dolgozta ki saját elnöki
koncepcióját. A tervezés következtében a nyáron Bulgáriába üdülni indult mozgalmi
vezetőkből álló csoport váratlanul kapott politikai feladatot.551 A küldöttségnek meg kellett
ismerni a mozgalom helyi kereteit. Az erről készült jelentés szerint a bolgár Hazafias
Arcvonal egy olyan tömegmozgalom volt, amelyhez a felkeresett megyében a választók
70%-a csatlakozott. A Bolgár Kommunista Párt és a Földműves Szövetség számára az
Arcvonal-tagság kötelező is volt. Működése azonban — a magyar példához hasonlóan —
formálissá vált. A mindennapokban a tanácsok segédszerveiként funkcionáltak.
Barati Józsefnek a pártvezetés számára készült beszámolója a munkás-paraszt szövetség
megvalósításával kapcsolatban tartalmazott néhány sugalmazott ötletet. Az Arcvonal helyi
bizottságainak elnökei kommunisták, az első titkárok a földműves szövetség tagjai, a
második titkárok pártonkívüliek voltak. Néhány bolgár vezető megszívlelendő tanácsokat is
adott: „A Magyar Parasztpárt vezetőinek hibája a párt felszámolása amikor a paraszti
tömegek még nem értek meg erre, nem gondoskodtak összefogó népfront keretről.” A
Bolgár Hazafias Arcvonal működéséről részletes jelentés készült a politikai vezetés
számára.552 Apró Antal ezzel együtt köröztetett tervezete grandiózus szervező munka
megkezdését javasolta. Elképzelése szerint a választási körzetekre épülő mozgalomba közel
egymillió aktivista lett volna bevonható.
A tömeges szervezés elvetése után a visszafogottabb, közép-európai példák váltak
érdekessé. A környező szocialista országokkal való diplomáciai kapcsolatok újjáépítése
mellett a népfront delegációk cseréje az elkövetkező években folyamatossá vált. 553 Amint
azt egy 1959-ben az NDK tapasztalatait összegző anyag is mutatja, a külföldre látogató
funkcionáriusok kiemelten érdeklődtek a tekintélyes nem kommunista közszereplők
bevonásának lehetőségeiről.554 A népfront dokumentumaiban hivatkozásként többször
felmerült a jugoszláv példa, az 1948 márciusában megalakított Népi Demokratikus Front,
vagy a csehszlovák Nemzeti Front. Végső soron a mindennapi működését tekintve mégis
sajátosan magyar szervezet alakult ki.
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A belpolitikai helyzetet szélesebb körben 1957. november 1-jén az MSZMP KB kibővített
ülésén értékelte Kádár János.555 A párt újjászervezésének első évfordulóján elégedetten
állapította meg, hogy a pártértekezlet óta a tagság 38 000 fővel nőtt, hét hónapos
szervezéssel sikerült a 170 000 tagot számláló KISZ létrehozása. A népszerűség javító
intézkedések kedvező irányba befolyásolták a munkásság és a parasztság hangulatát is,
sikerült elkerülni a felvásárlás körüli nehézségeket. Ezzel összefüggésben Kádár szólt az
értelmiségi

magatartásformákban

bekövetkező

változásokról

is.556

A

népfronttal

kapcsolatban a fokozatos építkezésre utalt: „Közben volt a Hazafias Népfront Országos
Tanácsának az ülése. Erre a tanácskozásra nem lehet azt mondani, hogy történelmi esemény
volt, de egy lépés volt előre e Hazafias Népfront mozgalom életében.”557
A mozgalom felügyeletét ellátó MSZMP KB Párt- és Tömegszervezeti Osztálya 1957.
november 6-án készített jelentést a szervezés állásáról. A dokumentum szerint a megyei
népfront elnökségek kiegészítése eddigre megtörtént. A testületek „megtisztításuk” után a
kormány melletti nyilatkozatokat is tettek, majd kiépültek a kapcsolataik a pártszervekkel,
tanácsokkal. Ugyanakkor a legtöbb helyen a népfront még csak formális, reprezentatív
feladatokat látott el, tájékoztatásuk sem volt megoldott. Összetételüket sem értékelték még
megfelelőnek, a testületek többnyire funkcionáriusokból és alkalmazottakból álltak, azaz a
tekintélyes parasztok megnyerése még nem sikerült. Az anyag szerint az országgyűlési
képviselőcsoportok megalakultak, a népfront irodák 3-5 fővel dolgoztak megyénként, 128
függetlenített járási titkári helyből 77 volt betöltve. A községek 70%-ban rendezték a
népfront vezetését, de a mozgalmi élet még nem indult meg, legfeljebb községfejlesztési,
társadalmi munkákat végeztek a mozgalom nevében.558 1957 végén tehát lényegében egy
teljesen új szervezet létrehozása történt meg — a korábbi alapokat és tapasztalatokat
felhasználva — a rendelkezésre álló erőforrások alapján.
A Hazafias Népfronttal kapcsolatos alapelveket 1957 novemberében véglegesítették.559
Ekkor utasították el azt az elképzelést, amely több tömegszervezetet integrált volna a
Népfrontba.560 A konszolidáció érdekében a közéletbe további párton kívüliek bevonásával
számoltak.561 Rögzítették a mozgalom feladatköreit, akcióprogramjait is. A lehetséges
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tevékenységi köröket rendkívül szélesen határozták meg. A Hazafias Népfront feladatkörei
hivatalosan a következők voltak: 1) a szocialista társadalom felépítésének segítése, 2) az
MSZMP és a Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány politikájának támogatása, 3) az
ellenforradalmi károk felszámolása, 4) kapcsolódás a nemzetközi békemozgalomhoz, 5)
küzdelem a nyugatimádat, nacionalizmus és sovinizmus ellen, 6) a népek barátságának
előmozdítása, 7) a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek segítse, 8) a közművelődés
támogatása, 9) a népi ellenőrzés segítése, 10) a mezőgazdaság szocialista átalakításának
propagálása, 11) a tömegek bekapcsolása a közéletbe, 12) tanács és országgyűlési
képviselőválasztások lebonyolítása.562A rendelkezésre álló keretek kitöltése azonban
időigényesnek bizonyult.
A Magyar Nemzet tudósításait követve szinte kézzel fogható az az igyekezet, ahogy az
újjászervezett mozgalom e feladatoknak megfelelni igyekezett. A tudósítások száma azt is
jelzi, hogy az első hónapokban még egy formálódó látszatszervezetről volt szó. A
napilapban 1957. december végéig alig több mint két tucat a Népfronttal foglalkozó
tudósítás jelent meg. Ezek közül elsődlegesen kiemelendők a párt- illetve állami vezetőknek
a népfront nevében tett nyilatkozatai563 Közülük a legfontosabbak az Országos Tanács
üléseiről készült beszámolók. Ezt követően feltűnnek a mozgalom újjászervezésével
kapcsolatos híradások, az egyes megyék helyzetéről szóló beszámolók.564 A közpolitikai
funkcióval kapcsolatban megemlíthetők a részleges budapesti tanácsválasztásokról szóló
híradások565, valamint a polgári törvénykönyv vitájáról szóló tudósítások.566 Az
„ellenforradalom”
közművelődési

leleplezését
feladatokkal

szolgáló

esemény

kapcsolatban

Győr

egy

kiállítás
megyei

ismertetése 567,

a

műemlék-megóvási

kezdeményezésről adott hírt a lap.568 Az újság (a publicisztikák mellett) helyet adott egyegy a rendszerrel kiegyező értelmiségivel készült interjújának is.569
Összességében tehát a központi irányítás alá vont sajtó igyekezett ismertetni a Hazafias
Népfront eseményeit, propagálni annak az MSZMP által megszabott feladatait. A
tudósítások csekély számának — minden jel szerint — nem a szelektálás az oka, hanem az,
hogy a látszatmozgalomnak nem voltak országos hírértékű eseményei. Hatalomtechnikai
szempontból ugyanis a HNF elsődleges feladata kezdetben a kevés társadalmi
támogatottsággal rendelkező párt illetve kormány bázisának növelése, a hatalomgyakorlók
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megítélésének javítása lett volna. A Magyar Nemzet propagandaeszközként csatlakozott
ehhez. Emellett a népfront sajtójával kapcsolatban érdemes megemlíteni a Szabad Föld
hetilap sorsát, amelyet az MSZMP KB osztályainak 1957 novemberi javaslata alapján
szintén a mozgalom lapjaként adtak volna ki. A népszerű lap átszervezése kapcsán kialakuló
vitában nemcsak a PB-tagok személyes érdekei törtek ismét a felszínre, hanem a lap
elfogadottságáról is érdekes adalékok kerültek elő. A vitába bekapcsolódva Komócsin
Zoltán (a KISZ titkáraként) a következőket fogalmazta meg: „A Magyar Nemzet így is
óriási remittendával dolgozik. Mi nem kapunk napilapot, ugyanakkor ott óriási a felesleg.”.
Végül a felvetés egy sajátos kompromisszummal zárult. E szerint a Szabad Föld a Népfront
hetilapjaként jelent meg, korábbi jellegének megtartása mellett. A lap jövedelme azonban a
párté maradt.570
A tudományos szocializmus elmélete szerint a Hazafias Népfront „transzmissziós
szervezetként” a párt politikájának közvetítőjeként működött. Egy 1958 januárjában készült
összesítés először katalogizálta azokat a köz- és művelődéspolitikai eredményeket,
amelyeket a mozgalomnak tulajdonítottak.571 A központi direktívák terjesztése mellett, a
politikai kultúra megváltoztatását, a „világnézeti harcot”, a tömegek nevelését” szolgálták
akciói. Ennek táguló értelmezése fokozatosan lehetővé tette társutasok csatlakozását.
Emellett a népfront egy sajátos közjogi funkciót is kapott, a kormányban bekövetkező
személyi változások formális jóváhagyása is a jogköre lett. Így 1958 januárjában újszerű
mozzanatként az Országos Tanács ülésen sor került Kádár János lemondásának
bejelentésére is, amelyet néhány együttérző hozzászólás után

Münnich Ferenc

miniszterelnöki kinevezésével együtt a testület formálisan tudomásul is vett. A politikai
vezetésben bekövetkező káderátcsoportosítások következtében egyszersmind a Hazafias
Népfront vezetése is megváltozott. 1958. január 25-én Apró Antalt felmentették elnöki
tisztségéből, helyére Kállai Gyula került. Innentől egészen 1989-ig ő viselte a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa elnöki tisztét. Személyével olyan kommunista politikus került a
mozgalom élére, aki „1941 óta aktív és vezető tényezője volt a magyar népfront
mozgalomnak”. Habitusa, életpályája alapján Kállai alkalmasabbnak bizonyult a
„szövetségi politika” legfőbb szintű szervezőjének. Azok a személyes kapcsolatok, amelyek
a debreceni egyetemi közéletben, az ellenállásban vagy a „koalíciós években” jöttek létre,
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innentől direkten segíthették az MSZMP megnyerési törekvéseit, a mindennapi, népfrontos
politika alakítását.572
Az 1958 első hónapjaiban Kállai vezetésével rendszeresebbé váló elnökségi üléseken
felügyelték a mozgalom további országos szervezését.573 A központi direktívákat megyei
szinteken is lebontották. A Népfront szervezésébe például nagy erővel kezdett bele
Budapesten Marosán György. A fővárosi pártszervezet fórumain lendületesen érvelt a
népfrontos összefogás egyik meghatározó szereplőjável, Harrer Ferenccel történő
együttműködés mellett.574 Az újjászervezési kampányhoz szabott határidő leteltével, 1958.
március 22-én országosan 3441 népfrontbizottságot tartottak nyilván. Ezek összetételét a
pártközpontban megközelítően eredményesnek értékelték. A bizottsági tagok száma 12755
fő volt. A szervezetek elsődleges feladata a falvak behálózása lett, amit a bizottságok
összetétele is mutat. A népfrontban szerepet vállalóknak csak negyede volt párttag, a
legjelentősebb csoportot a saját földjüket művelő gazdák jelentették.575 A vidéki
szervezetekhez képest a mozgalom a fővárosban eltérő képet mutatott. A budapesti
bizottsági tagok 18%-a fizikai munkás, funkcionáriusokkal, fegyveres testületekkel együtt
arányuk 32%-ot tett ki, a kinevezett vezetők 42%-a volt párttag. A bizottságok fő
célkitűzése

itt

a

különböző

rendezvények

szervezésére,

várospolitikai

bizottság

létrehozására, népi ellenőrzés segítésére, képviselők beszámoltatására terjedt ki.576 Mindez
azonban kivételnek tekinthető és a szervezet rugalmasságát mutatja. A Hazafias Népfront
elsődlegesen azonban a vidéki, a falusi Magyarország normalizálását volt hivatott
elősegíteni.
A megbízható kommunista irányítás alatt álló és lojális társutasokból verbuvált
népfrontbizottságokat innentől felhasználták egyes részpolitikák véleményezésére. A
kiépülő információs hálózat mellett a mozgalom így is segítette a párt vezetőit az egyes
döntések várható következményeinek felmérésében. Ezek a lépések a kezdetekkor
meglehetősen óvatosak voltak, és olykor a szervezéssel hibákat is elkövettek. 1958. április
26-án a népfront elnöksége a községpolitikai tervekről tárgyalt.577 1958. május 28-i ülésén
pedig a testület is megvitatta az MSZMP KB művelődéspolitikai irányelveit. Ekkor Kállai
Gyula referátuma után a jelen lévő Grősz József élesen kritizálta a marxizmus-leninizmus
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propagálására vonatkozó tételeket.578A Magyar Katolikus Püspöki Kar kapcsolatfelvételre
hajlandó vezetője kemény bírálatot fogalmazott meg az ateista propaganda tervezetét
olvasva, elítélte a szocialista erkölcstan erőszakos terjesztését.579 Mindez erőteljesen mutatta
az együttműködés lehetőségeit, határait és a népfrontpolitika irányítóit kifinomultabb
tervezetek készítésére ösztönözte.580 Az ülésen Ortutay Gyulának be kellett ismernie a
kalocsai érsek számára, hogy egy pártprogram került a testület elé. Az egyes politikai
színterek elkülönítése tehát még nem működött mindig tökéletesen.581
Az apparátus kiépítése sem volt problémamentes. A pártbizottságok segítségével a régi
funkcionáriusoknak csak egy részét tudták beállítani, sok munkatársat kellett betanítani. (Az
apparátus 80%-a párttag volt.) A megyékből beérkező jelentések kritizálták a káderpolitikát
a karrierista, kispolgári elemek bejutását, a származási kategóriák figyelmen kívül hagyását.
Ugyanakkor az összegzések alapján jól láthatóan a mozgalom szerveit káderpihentető
intézménynek tekintették582 A szervezetekbe bekerültek olyan megbízhatatlanná váló
káderek is, akiknek célja a mielőbbi távozás lett. 1958 szeptemberében összesen 229
függetlenített politikai munkatárs dolgozott a Népfrontban. Döntő többségük 40 évesnél
fiatalabb volt. Mozgalmi tapasztalatot 66 fő szerzett az MDP-ben, 60 fő valamilyen
tömegszervezetben, 56 fő tanácsi szervekben dolgozott. (Az országos méretű kádermozgatás
során a Néphadseregtől 10, a sajtó területéről 17 fő érkezett.) Témánk szempontjából az a
17 munkatárs érdemel említést, akik – az anyag szerint – más pártban szerzett
tapasztalatot.583 Arányuk tehát 7% volt, feltehetően az országos szervekben szerepet vállaló
társutasok közvetlen munkatársait kategorizálták így. A központi direktívák ellenére tehát a
koalíciós pártokhoz tartozók bevonása nem vált tömeges méretűvé. Az együttműködési
hajlandóságot néhány ismert társutas gyakori szereplése kívánta jelezni. Ez az országgyűlési
választások közeledtével egyre fontosabbá vált.

1958-tól a Hazafias Népfront az újjáépült politikai struktúrában legitimációpótlékként is
fontos funkcióval bírt. A rezsim monolit szerkezetének elfedésében, az egypárti választások
diktatórikus jellegének oldásában játszotta legfontosabb szerepét a mozgalom. A potenciális
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szövetségesek megnyerése, illetve semlegesítése érdekében az őszre halasztott választások
előtt aktivizálták a különböző testületeket. A mozgalom főtitkára, a választások
előkészítésbe is bevont Ortutay Gyula nagy kedvvel vetette bele magát a kampány rá
vonatkozó feladatainak szervezésébe.584 Az Országos Tanács 1958. október 4-én a
Parlament Vadásztermében megtartott ülésén is ő tartotta meg a főtitkári beszámolót. Az
eddigre kidolgozott történeti elbeszélés szerint „a népfront a fasizmus elleni harcban
született kommunista kezdeményezésre”. A mozgalom előfutárai között kapott helyet, azaz
a népfrontos pantheonba bekerült Szekfű Gyula, Kodály Zoltán, Bernáth Aurél, Tamási
Áron, de a kommunista mártírok mellett említésre kerültek katolikus és református papok is.
A népfront legitimációs ideológiájába belefért az 1949 utáni jobb és baloldali „elhajlások”
bírálata és olyan — a Népköztársaság Alkotmányban is szereplő tézisek — mint hogy „az
antifasiszta népfront természetesen fejlődött át antiimperialistává”. A főtitkár beszédében a
történeti érvek mellett a tömegtámogatásra, a több mint háromezer bizottság 127 ezer
tagjára hivatkozott, ugyanakkor a választások közeledtével ismét fontosnak tartotta újra
leszögezni, hogy a HNF nem a pártonkívüliek pártja, nem parasztmozgalom, nem nemzeti
kommunista szerveződés, hanem a többpártrendszer ellehetetlenülése után egy minden
réteget meghallgató, képviselő, a közügyekbe bevonó tömegmozgalom.585
Az ülésen felszólaló Kádár János szokatlan nyíltsággal szólt hallgatóihoz. Beszédét olvasva
úgy tűnik, mintha az ülést részben egy olyan fórumnak fogta volna fel, ahol egy sajátos
„kísérleti helyzetben” kipróbálhatja, a különböző beszédpaneleket, fordulatokat.586
Ugyanakkor reálisan szemlélve hallgatóságát határozott állításokat is megfogalmazott: „Az
az érzésem, hogy háromszázunk között még van néhány olyan barátunk, akivel érdemes
lenne beszélgetni a nemzeti függetlenségről, akinek gondolkodásában még maradt valami
abból, ami 1956-ban megkavarta az emberek fejét.” A kedélyeskedés, viccelődés mellett
persze figyelmeztetést is megfogalmazott, visszatérően utalt arra, hogy ismeri a jelenlevők
gondolatait. Mindez az állambiztonság és más jelentést tevő szervek által szállított
információk fényében akár orwellinek is tekinthető.587 Ezt leszámítva egy sajátos
hatalomtechnikai játszma alapja is volt, ami a fenyegetés mellett a cinkosságra is épített, és
a potenciális partnerek elbizonytalanítását, atomizálását célozta. Kádár ugyanakkor jól
érzékelte az elsődleges választói elvárásokat, ezért beszédében ekkor is kiemelt figyelmet

584

ORTUTAY, 2009, 216.
MOL XXVIII-M-4, (2.) HNF Országos Tanácsának ülései, 1958. október 4.
586
A beszéd oldottabb részeit ilyen fordulatok jellemezték: „A tsz-ről…. Ezeket, amiket most mondottam nem
választási kérdések és nehogy azt higgyék, hogy az újságoknak beszélek. Mi egy kicsit most indulásra
készülünk, mint valami rendesebb atléták, kicsit térningezünk, hogy azután jól tudjunk a választási
kampányban dolgozni.”
587
A megfigyelések mértékével kapcsolatban ld. a következő főfejezetet.
585

120

kaptak a gazdasági kérdések, az életszínvonal problémái, magyarán a mindennapi
megélhetés gondjai. A párt vezetőjeként nyíltan megfogalmazta a „szövetségi politika”
mozgatórugóit, azokat a motivációkat, amelyek miatt a monopolisztikus hatalmat birtokló
párt életre hívta a társutasokat összegyűjtő népfrontot. Indoklása meglehetősen gyakorlatias
volt: „Mi kommunisták olyan vezetési stílust szeretnénk kifejleszteni – és állítom, hogy egy
kicsit haladunk ezen az úton —, hogy ne parancsszóval vezessünk pártonkívülieket. Nem
azért, mert a pártonkívüli a görög isten új kiadása, hanem, mert egyszerűen nem hasznos a
szocializmus szempontjából” Felszólalásában a közügyek intézésére, a döntésekben való
korlátozott részvételre hívott, jelezve, hogy a jelenlévők nem pótolhatatlanok. Beszédében a
pártfőtitkár képes volt patetikus kifejezések használatára, a félig-meddig zárt fórum pedig
lehetőséget kínált számára új jelszavak kipróbálására is. Ilyen tételnek tekinthető például
annak kimondása, hogy „A szocializmust csak a nemzet építheti fel.”588
A választások előtt számos egykori koalíciós politikus előtt visszatért a pártok kérdésére is.
Visszatekintése szerint 1956 októberében reális lehetőség lett volna a többpártrendszer
létrejöttére. Ekkor négy koalíciós párt kivívta magának a közéletben szerepléshez való
jogot. Ám az USA beavatkozása, a kommunisták meggyilkolása és Mindszenty fellépése
ellehetetlenítette ezt az alternatívát és keményebb fellépést követelt. A jelenre vonatkozó
szarkasztikus megjegyzése szerint: „Magyarországon nem lesznek polgári pártok, akinek
gusztusa van rá, ma este zokogjon még tíz percig (derültség)… ez nem Kádár, Apró, Ortutay
elhatározása, hanem történelmi szükségszerűség” Ehelyett a Hazafias Népfront hosszú távú
fenntartására tett ígéretet.589 1956 kádári történetének eddigre kialakult egy másik fontos
eleme is, a rendteremtésért vállalt öntudatos kiállás. A hatalmát megszilárdító pártvezető
ugyanakkor a politikai intézkedések kiszivárogtatására is felhasználta a fórumot. Zárt
körben bizalmas tervekbe is beavatta a jelenlévőket. Kijelentette például, hogy a
termelőszövetkezetekről nem kívánnak a választási kampányban beszélni.
Tehát az elfogadott tervek szerint a Hazafias Népfront gyakorlati munkájának a
legfontosabb feladata az 1958-as választások lebonyolítása volt. A választási felhívások
kiadásától a jelölő gyűléseken és a szavazatszedő bizottságok kialakításán át a szavazás
napjáig tartó kampányokig, propagandáig minden mozzanat a helyi pártszervek szigorú
irányítása alatt zajlott. A központi direktívák helybeli alkalmazása esetenként tételesen is
kimutatható. A Somogy megyei pártvezetés azokon a településeken, ahol az MSZMP
gyenge volt, a tömegszervezetek (HNF) létrehozásakor az egykori koalíciós társak
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felkeresésére adott utasítást.590 Szerepüket 1958-ban a választási előkészületekkor „a
nemzeti egység fenntartása és biztosítása érdekében” továbbra is figyelembe vették.591
A népfront legfontosabb funkciója a pártállam szerkezetének részleges elfedése ekkor
mutatkozott meg igazán. A pártközpontban jóváhagyott lajstromokat — formálisan — 1958.
október 23-án (a forradalom kitörésének második évfordulóján) a HNF OT Elnöksége
véglegesítette592 A választások idejére felállított információs hálózatot szintén a népfronton
keresztül koordinálta az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezeti Osztálya. A beérkező
jelentések a voksolás zavartalanságáról és megfelelő üteméről számoltak be. A részvételi
adatok hajszolása leginkább egy termelési versenyre hasonlított. 13 óráig például a
választók 84,8%-a szavazott, 15 óráig 92,2%. Számos helyen már ekkor befejezték a
szavazást, megkezdték az urnák felbontását, és a részeredményeket pedig megküldték a
központnak. Csupán néhány darab érvénytelen, illetve ellenszavazatot találtak. Az
eredmények kihirdetése után, 1958. november 20-án végül összeült a HNF szűkebb
elnöksége,593 és a választás értékelése mellett előkészítették az országgyűlés összehívását,
elosztották a bizottsági helyeket.594 Az országgyűlés 1958. november 26-án ült össze. Az
alakuló ülésen Varga András a népfront által kijelölt Országos Választási Elnökség (OVE)
nevében jelentést tett a választások törvényes lefolyásáról.595 A „törvényesen” és zavartalan
körülmények

között

megválasztott

parlament

megalakulása

után

a

pártvezetés

hozzákezdhetett régóta hallogatott kollektivizálási kampánynak.

Új bevonási kísérletek, társadalmi kampányok és viták
A választás után új fejezet kezdődött a magyar belpolitikában: a már előkészített menetrend
szerint megkezdődött a mezőgazdaság „szocialista átszervezése”. Ebben szintén kiemelt
szerepet kapott transzmissziós szervezetként a Hazafias Népfront. Az Országos Tanács
1959. február 4-én részletesen is megtárgyalta a kollektivizálási kampányban a mozgalomra
váró feladatokat.596 Az ülés fő előadója, egyben a szövetkezesítési kampány fő propagátora,
az egykori kisgazda elnök Dobi István lett. Megnyilatkozásai jól példázzák, mit jelentett az
a közvetítő szerep, amelyet a társutasoknak szántak. Az Elnöki Tanács elnöke a
590
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kollektivizálás politikai-ideológiai alapjait bemutatva a hivatalos pártdokumentum érvelését
ismételgette néhány személyes példával.597 Így az 1948 utáni hibák, az 1953—1956 közti
pártharcoknak, a „különleges magyar út keresésének” elítélése mellett beszédében
ismételten antihősként jelent meg a katolikus egyház amerikai követségen lévő vezetője.598
Dobi István az agitációhoz világgazdasági tendenciákat, statisztikai adatokat is felhasznált
érvként. A kitűzött cél a „mezőgazdaság helytállása a békés világversenyben” lett. A
meginduló kampányokkal kapcsolatban osztályharcos stratégiai elképzeléseket is felvázolt,
a közelmúlt emlékeire építve az 1945-ös újgazdákra kívánt támaszkodni.

599

A népfront

alelnökeként felvázolta a következő propagandakampányt, amelyben fejlesztési bizottságok
létrehozását tervezték a „legismertebb politizáló parasztok”, értelmiségiek, pedagógusok,
tanácstagok bevonásával. Az általános elképzelések mellett Dobi beszéde közvetett
üzeneteket is tartalmazott az egykor aktív közéleti szereplők, párttagok, szimpatizánsok
számára: „a párt nagy gondot fordít a volt koalíciós pártok népi demokráciához hű
vezetőinek és tagjainak bekapcsolódására az építőmunkába, nevezetesen a népfronton
keresztül; a politikai, a gazdasági és a kulturális élet különböző területein.”600 Bár ez az
állítás a társutasok számarányát tekintve túlzásnak tekinthető, annyi igazságot mindenesetre
tartalmazott, hogy a mozgalommal összekapcsolt ügyek száma folyamatosan növekedett.
Transzmissziós szervezetként a Hazafias Népfront a további ideológiai kampányokban is
helyet kapott a tsz-esítés szüneteiben. A napirendre vett témák rámutatnak arra, hogy
melyek azok a kérdések, amelyekben az MSZMP a társutasok segítségére, közreműködésére
számított. A mozgalmi keretek alkalmasak voltak a nyilvános viták szimulálására, a
korlátozott társadalmi érdekegyeztetés lefolytatására.
1959. január 18-án például a nemzetiségek körében végzett munkáról tárgyaltak.601 Igaz, e
kérdéskörrel már 1957-ben elkezdtek foglalkozni a népfront keretén belül.602 A munka
azonban csak a kitűzött ülés után gyorsult fel. A következő hónapig a HNF Titkársága
nemzetiségi szövetségekkel közös agitációs programot dolgozott ki. Ezzel a mozgalom
gyakorlati nemzetiségpolitikai funkciót is kapott.603 Mindez hozzátartozott a konszolidáció
aprómunkájához. A hazai kisebbségek sztálini típusú kezelése után többszázezer ember
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sérelmeit kellett orvosolni. Elsősorban a korábban jogfosztott, megbélyegzett németek
helyzetében állt be változás. Ugyanakkor a román, délszláv, szlovák kisebbségek
helyzetének kérdése összefüggött a szomszédságpolitikával, a szomszédos országokban élő
magyarok sorsával.604 A mindennapi működés során alkalmazott anyanyelvi plakátok és
beszédek megtartásának jó hatása volt. A belső anyag egyben elismerte azt is, hogy a
korábbi „törvénytelenségekkel” kapcsolatos rehabiltálások (délszláv) és a sérelmek (román,
szlovák) orvoslása elhúzódott. A kisebbségi kultúra (rádióadás, kulturális rendezvények,
iskoláztatás, kétnyelvű feliratok) felélesztése érdekében további lépéseket sürgettek.605
Mindennek a rendszer anti-elitjével kapcsolatos párbeszéd megindulásában is döntő szerepe
lett. A nemzeti kérdés a későbbiekben olyan területnek számított, amelyben a pártközpont és
a társutasok között egy sajátos együttműködés alakult ki.606
A közélet szűk körű szimulálását további témák megtárgyalása biztosította. Az ifjúság
szocialista neveléséről HNF OT Elnökség 1959. május 19-én,607 a nacionalizmus elleni
állásfoglalásról 1959. október 2-án608 tárgyalt. A népfrontban lévő társutasok szerepe a
közvélemény felmérése, a pártközpont különböző erőcsoportjai közti küzdelemek
befolyásolása, illetve a transzmissziós (propaganda) szerep lett. A különböző testületi
üléseken elhangzott nyilatkozatok a sajtó sajátos szűrőjén jutottak el a szélesebb
nyilvánossághoz. Olykor a vélemények cseréjére személyes üzenetváltás révén is sor került.
Kodály Zoltán Kádárhoz írt levelében fejtette ki a Hazafias Népfront ülésén megemlített
elképzeléseinek részleteit.609
A mozgalom sajátos demokrácia-pótlékként is teljesítette feladatait. A Hazafias Népfront
Országos Tanácsa 1959. október 16-án az ötéves terv irányelveit tárgyalta, a népgazdasági
kérdések társadalmi vitáját szimulálva.610 Az Apró Antal referátumára érkezett egyetértő
hozzászólások a terv propagandáját erősítették. Az Országos Tanács tagjai kialakult
szerepeik szerint erősítették a párt politikájának propagálását. Z. Nagy Ferenc a tszfejlődésről, Bencsik István a szakemberekről, Horváth Richárd a hívők hozzájárulásáról
beszélt a nemzet felemelkedéséhez.
Emellett a népfront alkalmai megmaradtak egyfajta sajátos gyakorló terepnek is a
pártvezetés számára. Az Országos Tanács 1959. június 19-i ülését a Belgrád rakparti
székházban már az MSZMP kongresszusára való felkészülés jegyében szervezték. Kádár
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János referátumát a tsz-esítés kérdései uralták. Az ideológiai, népgazdasági okok
boncolgatása mellett a folyamat jövőjéről a pártfőtitkár konkrétumok említése nélkül
nyilatkozott. A fórum sajátos szerepet kapott a nemzetközi politikai párbeszédben is. A
pártvezetőnek centrista pozíciója miatt el kellett határolódnia a nyugati sajtóban a rendszer
liberalizálódásáról szóló értékelésektől. Miközben bejelentette, hogy az első amnesztia
intézkedések révén 2700 fő szabadult a börtönökből, a Bibó István érdekében zajló
közbenjárásokat viszomt indulatosan elutasította. Beszédében Kádár kitért Kisházi Ödön
egykori bevonására is, érzékeltetve, hogy milyen mozgástere van egy a közéletbe
bekapcsolódni kívánó expolitikus, útitárs számára. Szavai a semlegesíti törekvések
pragmatikus összefoglalásaként értelmezhetők: „azt gondoltuk, rövidítsük meg a nép
számára a kínlódás időszakát meg a konszolidációt és ha ehhez a te részvételed a
kormányban tíz perccel hozzájárul – képletesen mondva – akkor nem hiába éltél, s mi
helyesen jártunk el.”
A népfront ülésein előkerülő témák ugyanakkor összevethetők az MSZMP vezető testületi
üléseinek anyagaival. 1959-ben például a Politikai Bizottság minden héten, azaz összesen
52 alkalommal, a Titkárság 28 alkalommal tanácskozott. Üléseiken több száz napirendi pont
szerepelt. Ebben az évben a párt vezetése olyan stratégiai döntéseket hozott meg, mint a
társadalombiztosítás átalakítása, a honvédelmi törvény megújítása vagy az ipari termelés
szerkezetének reformja.

Az üléseken ugyanakkor már alig történt utalás az egykori

koalíciós partnerekre, társutasokra. A rendszer szanálása sikeresnek bizonyult. Az MSZMP
tartósan uralta a belpolitikai életet, őrizte monopolisztikus hatalmát.

A Hazafias Népfront létrejöttével feléledt a félig-meddig intézményes kapcsolat az egykori
koalíciós társakkal, politikusokkal. A közvetítésbe bevont egykori politikusok közül Ortutay
Gyula, Dobi István, Barcs Sándor, Erdei Ferenc játszott meghatározó szerepet. A társutasok
prominensei megőrzött kapcsolataik révén szemmel tarthatták volt párttársaikat,
értesülhettek politikai megnyilatkozásaikról. A töredékes források alapján szerepük lehetett
újabb és újabb parasztpolitikusoknak a különböző társadalmi szervezetekbe történő
bevonásában. Az útitársnak elfogadott közszereplők ezzel valamit visszanyertek egykori
társadalmi befolyásukból. Pozíciójuk révén érdekkijáró tevékenységet is folytathattak a
hatalmi struktúrán belül. Egyes esetek viszont arra utalnak, hogy a fontosabb kérdések
esetében a pártközpont és a politikai rendőrség, az állambiztonság véleményének
kikérdezése megkerülhetetlen volt.611
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lecsillapítására. Ennek megfelelően a pártvezetés a társadalmi szervezetek mozgásterét is
korlátozta. A történeti szakirodalom a konszolidált, szanált pártállami rendszer
jellemzőjének tartja a társadalom széles rétegeit folyamatosan mozgósító, agitáló
kampányok elvetését.612 Mindennek kézzel fogható szervezeti következményei lettek a
Hazafias Népfront számára is. Ugyanis 1959. május 15-én Sándor József, az MSZMP KB
osztályvezetője megküldte az MSZMP PB a közélet túlszervezettségéről szóló határozatát613
a HNF illetékeseinek. Valószínűleg ezzel függ össze, hogy 1959. július 27-én összefoglaló
készült a mozgalom helyzetéről. Az elemzésben kimondta, hogy a mozgalom hatása a
középparasztok körében a legerősebb, de befolyása növekedett a pártonkívüli értelmiségiek
jelentős csoportjai (falun a pedagógusok, városokban a jogászok, a műszaki és
agrárértelmiség) körében is. Ám a mozgalomnak nem volt hatása az orvosokra, a
művészekre és általánosságban a munkások sem vettek részt benne, sőt az ifjúság és a nők
elérése is problémásnak bizonyult. A népfront vezetőinek 90%-a fiatal párttag volt. Ők nem
tudtak hatni az idősebb pártonkívüliekre. Nem volt tisztázva a többi szervezethez való
viszony, gondok adódtak a termelőszövetkezet megszervezése után a további célok
kijelölésében.
Az MSZMP PB elé 1959. augusztus 11-én kerülő téma614 az ilyen kérdések rendezését is
szolgálta. Kimondták, hogy a Hazafias Népfront kizárólag mozgalmi tevékenységet fejtsen
ki, mezőgazdasági tsz-ekben nem kell népfrontbizottságokat létrehozni. Egyszerűsítették a
vezetés szerkezetét is.615 Eközben 1960 tavaszán gondoskodni kellett népfrontbizottságok
összetételének javításáról. A funkcióhalmozás ismételt tiltása mellett pártonkívüli aktivisták
bevonását sürgették. mozgalom költségvetésének felülvizsgálata után, járásonként egy
titkár, megyénként 2-3 politikai munkatárs maradt meg. A központi apparátusban 20%-os
létszámcsökkentésre került sor.

A tartalmi és szervezeti változásokat a Hazafias Népfront II. kongresszusa véglegesítette. A
HNF Országos Tanácsának 1960. március 11-i ülésén deklarálta: „mezőgazdaságban
túlsúlyba került a szocialista szektor”616 Dobi István referátuma azt összegezte, hogy
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miként vett részt a népfront e nagyszabású politikai, gazdasági, társadalmi átalakulás
támogatásában. A népfronttagokból lett tsz-vezetők, az agitációban való részvétel, a
szervezet

transzmissziós

szerepe

hosszú

méltatásban

részesült.

A

megváltozott

társadalompolitikai helyzetben a szocialista nemzeti egység reprezentánsainak listája is
módosult. A pártközpontban elérkezetnek látták az időt a korábban elmaradt
személycserékre, a népfrontpolitika új távlatainak kialakítására. A mozgalomban
végrehajtott átszervezésekkel kapcsolatos központi direktíva kimondta: „A népfrontbizottságokban – a kommunisták mellett — tömöríteni kell mindazokat a pártonkívülieket, a
népi hatalom híveit, akik tevékenyen részt vesznek az ország szocialista építésében, a béke
védelmében.”617 Az egykori politikai pártokra való utalás ekkorra hullott ki a hivatalos
dokumentumokból. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának 1960-as tagjai között 43 új
név szerepel, azaz a testület egyharmada cserélődött ki. Az új tanácstagok között találunk 7
a mozgalom apparátusába illetve vezetői közé tartozó tagot, 4 tsz-elnököt, 4 tsz-tagot, (és
egy „egyénileg dolgozó parasztot”), 4 pedagógust és 3 egyetemi tanárt, 2 új nemzetiségi
képviselő mellett 2 színészt is.618 1960. március elején a Hazafias Népfront Országos
Tanácsának 128 tagjából 62 fő (azaz kevesebb mint a tanácstagok fele) tartozott a
„pártonkívüliek” közé. A párttagok mellett a „szocialista nemzeti egységet” az MSZMP
számára fontos társadalmi csoportok, rétegek képviselői voltak hivatva reprezentálni. Az
Országos Tanácsnak névsorában szerepelt 8 akadémikus és 3 egyetemi tanár, 8 vezető
egyházi személy, 5 író, 3 újságíró, 7 pedagógus, 4 tsz-tag, 2 mérnök, 1 orvos, 3 művész.619
A MÉMOSZ székházban tartott kongresszuson Ortutay Gyula három évre visszatekintő
főtitkári beszámolójában620 egymást követték az imponáló számadatok: az ellenforradalmat
leleplező kiállítás, amelyet országosan 1 millió ember tekintett meg, az Alkotmány ünnepén
a népfront szónokait meghallgató összesen másfél millió résztvevő. A legnagyobb sikerként
viszont az 1958. novemberi országgyűlési választásokat tartották számon. A pártszervezetek
mellett a pártonkívüliek bevonását a kampányba sikeresnek értékelték, hiszen összesen a
107000 jelölőgyűlésen 3 millió választópolgár vett részt és a statisztikák szerint 200 ezren
fel is szólaltak. Mindezt a 99,6%-os választási eredmény koronázta meg. A számadatok
ugyanakkor a nehézkes, majd visszafogott mindennapi mobilizálásról is tanúskodtak.621
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Ortutay hosszasan sorolta a HNF keretében végezett további „közvetítő munkát”: a
képviselőcsoportok beszámolói, fogadónapjai, látogatásai mind-mind a felfokozott politikai
érdeklődés kielégítésére szolgáltak. A népfront égisze alatt megvalósított társadalmi
munkák (a községek rendezése) szélesebb rétegek számára jelentették a közügyekbe való
bevonást. Ez lehetőséget kínált a politikai indoktrinációra is (népfrontelőadások,
tömegoktatás megvalósítására). A szervezni kezdett szórakoztató programok pedig a
közhangulat oldása mellett, a közösségi lét iránti vágyat említették.
Az ülés legfontosabb üzenete azonban az volt, hogy az MSZMP népfrontos szándékai
tartósak maradnak. Ezzel lassan feloldódhattak az együttműködéssel kapcsolatos félelmek.
A bizonytalanság jelei alig másfél évvel az újjászervezés és fél évvel a választások után még
érzékelhetőek voltak. A Hazafias Népfront fenntartására, a szövetségi politika folytatására
tett újabb és újabb ígéretek, idővel olyan stabilitást, kiszámíthatóságot sugalltak, amelyre
hosszabb távú személyes stratégiákat lehetett építeni. A népfront — mint állandó elem —
beépült a kádárizmus politikai struktúrájába. A népfront a párt „elrejtésén” túl egyre inkább
az egyének megnyerését, semlegesítését szolgáló intézmény lett. Az ülésen felszólaló Kádár
kinyilatkoztatása szerint: „A Hazafias Népfront a kommunisták és pártonkívüliek
megvalósult politikai egysége, a munkások, a parasztok, értelmiségiek, a dolgozó
kispolgárok átfogó társadalmi szövetsége, a szó igaz értelmében a nemzetté vált magyar nép
frontja.”622
A Hazafias Népfront pozíciójának megszilárdulása után a „szövetségesek” helyzete is
rendeződött. A társutasnak megnyert egykori pártvezetők fontos szerephez jutottak a
nyilvánosságban. Megnyilatkozásaik rendszeresen helyet kaptak az országos lapok
hasábjain.623 Parragi György és Mihályfi Ernő hivatásukból adódóan mindennap publikáltak
cikkeket lapjaikban a kül- és belpolitikai kérdésekről. Parragi a Hétfői Hírek
főszerkesztőjeként az antifasiszta, antiimeprialista propaganda, publicisztika624 egyik
éllovasa lett, külpolitikai elemzéseiben rendszeresen „leleplezte” a NATO és a nyugati
hatalmak cikkeit. Tevékenyen részt vállalt az ENSZ-ellenes kampányban is. Az NSZK-ban
továbbszolgáló náci vezetőkről külön kötete jelent meg 1960-ban Fasizmus frakkban és
mundérban címmel625. Mihályfi Ernő a Magyar Nemzet vezércikkeiben alakította a
közvéleményt. A lap tartalmával szemben kezdetben éles kritikákat fogalmaztak meg
túlzottan vonalas szerkezete miatt. Idővel a „szövetségi politikát” szolgáló napilappá vált.
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Darvas József számtalan közfunkciót viselt. Az Írószövetség elnökeként tartott beszédeit az
Élet és Irodalom közölte, íróként publikált a Népszabadságban és a Szabad Földben,
békepropagandistaként, a Hunnia filmgyár igazgatójaként, az evangélikus egyház
felügyelőjeként és az országgyűlés kulturális bizottságának vezetőjeként tett nyilatkozatait
folyamatosan közölték a napilapok. Szabó Pál a Szabad Föld, az Élet és Irodalom, a
Népszabadság, a Népszava, a Magyar Nemzet hasábjain jelentette meg publicisztikai és
irodalmi írásait.626 Az Elnöki Tanács elnökeként Dobi István neve alatt számos írás jelent
meg a különböző ünnepeken újévkor, augusztus 20-án nagy terjedelmű esszéket tett
közzé.627 Ortutay Gyula cikkeit felszólalásait a Népszabadság, a Magyar Nemzet és a
Szabad Föld közölte elsősorban. A Hazafias Népfrontról tartott beszámolók mellett az
értelmiség helyzetéről szóló írásai jelentek meg. Z. Nagy Ferenc az egykori birtokos
parasztság reprezentánsaként a párt agrárpolitikájának szószólójává vált. Írásait részben a
országgyűlés

mezőgazdasági

bizottságának

tagjaként

jegyezte.628

A

társutasok

nyilvánossághoz jutottak a Rádióban is. Itt tett nyilatkozataikkal azt a fejlődést mutatták be,
ahogyan egy másik pártból eljutottak az MSZMP politikájának támogatásáig (Z. Nagy
Ferenc, Barcs Sándor, Nánási László).629
Erdei Ferenc630 és Bognár József szakterületüknek megfelelő ismeretterjesztő cikkeket
jelentethettek meg. Barcs Sándor az MTI és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként
végzett munkája mellett saját interjúköteteket is kiadathatott. Ugyanakkor írt direkt politikai
tárgyú cikkeket is.631 A társutasok részt vettek azokban a vitákban, amelyeket közéletszimuláló szándékkal kezdeményeztek a nyilvánosság irányítói.632 Az Új Írás indulása 1961.
májusától szolgált új közéleti fórumként. A lapban 1961 őszén jelent meg Pándi Pál tollából
a „Kultúra és életszínvonal” esszéje. A kispolgári tendenciák térnyeréséről szóló polémia
„frizsiderszocializmus”-vitaként maradt meg a közéleti emlékezetben. 1961 februárjától az
Élet és Irodalom hasábjain hónapokon át folyt a vita a parasztábrázolásról.633 Az 1962-ben
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sor került az etikai kérdéseket boncolgató Dezséry-vitára illetve a Kortárs folyóiratban zajló
filmvitára is.634
A különböző transzmissziós intézmények közti feladatok kialakulása után a Hazafias
Népfronttal kapcsolatos témák egyre ritkábban szerepeltek az MSZMP napirendjén. Ez a
„szövetségi politika” normális működésére éppúgy utalhat, mint Kádár János helyzetének
erősödésére és az informális egyeztetési mechanizmusok zavartalan működésére. Néhány
ilyen eset forrásai fennmaradtak a pártiratokban. 1961. június 21-én a Népfront vezetői635
Kádár Jánosnál jártak. A négy óra hosszú beszélgetés során a pártvezető nyugtázta a
mozgalom hatékonyságát, hogy újabb tömegeket vont be a párt, a kormány, a nemzet
céljainak megvalósításába, miközben a kis létszámú apparátus, nagy létszámú (a mozgalom
vezetői szerint 300 ezer) népfront aktivistát irányított.
A párt vezetője a beszélgetés során rögzítette azokat az alapvetéseket, amelyek a mozgalom
munkájára vonatkoztak. Ismételten hangsúlyozta a HNF szükségességét,636 felhívva a
figyelmet a változó feladatokra: ezeket a propaganda javításában, termelés fellendítésében, a
tsz-ek jövedelmezőségének növelésében (műveltség, szaktudás terjesztésében) jelölte meg.
Kádár hangsúlyozta, hogy mindez ugyanolyan fontos mint a parasztok beszervezésében
zajló közreműködés volt. Eligazításként is felfogható beszédében kitért a békemunkára, ami
lényegében a nemzetközi propagandát jelentette.637 Egyszersmind a mozgalmi tevékenység
intenzitásának alapos átgondolására figyelmeztetett. Hallgatóinak leszögezte, hogy a
kampányokat nem lehet állandósítani, mert sem a mozgalom, sem a tömegek nem bírnák.
Így természetesnek tartotta, hogy a mindennapi munka nem mozgat meg tömegeket. Végül
kijelentette, hogy a HNF feladata, hogy különböző társadalmi rétegekkel, egy-egy
foglalkozási ághoz tartozó csoporttal (műszakiak, művészek, kisiparosok, kiskereskedők,
különböző felekezetek papjai stb.) beszélgetéseket folytassanak. Emellett a volt
politikusokkal tartandó konzultációk szükségességére is figyelmeztetett.
Ezeknek az elvárásoknak a nyár elteltével tett eleget a Népfront vezetése. 1961. szeptember
21-én a Hazafias Népfront Országos Titkársága klubjába 20 egykor volt aktív (kisgazda és
parasztpárti) politikust638 hívtak meg, hogy „fesztelen beszélgetés keretében elmondják
634
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véleményüket”.639 A megjelenteket Ortutay Gyula próbálta megnyerni, hogy becsületes
hazafiként aktivizálódjanak a népfrontban, vegyenek részt a szocializmus építésében. A
fennmaradt jegyzőkönyv szerint a négy órán keresztül tartó eszmecserén mindössze tízen
szólalnak fel. A hozzászólások igencsak óvatosak voltak. A jelenlévők annak
kipuhatolásával próbálkoztak, hogy a hatalom mit ismer el 1945 utáni építő
tevékenységükből. Ugyanakkor utaltak anyagi nehézségeikre, lojalitásukra, szakértelmükre,
illetve félelmeikre (ti. nem tűnik-e majd frakciózásnak a találkozó). A beszélgetés során
felmerült az egykori és az aktuális vezetők találkozásának szükségessége. (Leginkább a
földművelésügyi miniszterrel egyeztettek volna). Szó esett a „kisparaszti gondolkodásmód”
fennmaradásáról, a termelőszövetkezetek helyzetéről, a középparasztok szerepvállalásáról
és a különböző rémhírekről is (pl. szakemberhiányról beszélnek). Sőt még a felvételi
problémákról is eszmét cseréltek. A népfront eddig áttekintett dokumentumaiban nincs
nyoma annak, hogy a kezdeményezés formálisan folytatódott volna. Ugyanakkor ez a
gondosan előkészített alkalom is mutatja, hogy a hatalom birtokosai kíváncsiak voltak az
egykori politikusok tapasztalataira, valamint aktuális véleményükre, a bevonási törekvések
olykor egészen kézzel fogható eredményeket hoztak.

A tsz-szervezés befejeződése után 1960-1961-ben a népfront tevékenysége alábbhagyott,
több helyen megkérdőjeleződött szükségessége. A rögzített „ellenséges hírek” például arról
szóltak, hogy a párt csak azért tolta előtérbe a mozgalmat, hogy a kollektivizálás esetleges
csődjéért majd azt tehesse felelőssé. A mindkét oldalon jelenlévő félelmek azonban
alaptalannak bizonyultak. A mozgalom nem sorvadt el és nem is vált a politikai riválisok
gyűjtőhelyévé. A társadalmi viták korlátozott mértékben továbbra is megjelentek a népfront
ülésein is. A korábban megkezdett bevonási folyamat fokozatosan folytatódott. A HNF
Országos Tanácsa 1960 őszén a közoktatás továbbfejlesztéséről tárgyalt. Ez volt az első
olyan részletes szakpolitikai vita, amelyet előzetesen a mozgalom vezetése elé tártak. Az
Ortutay Gyula által tartott referátum után, már valós tartalmi javaslatok hangzottak el, a
társutasok, szövetségesek próbálgatták, miként fejezhetik ki saját gondolataikat,
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ötleteiket.640 A Népfront Belgrád rakparti központjában meginduló klub szintén a társadalmi
kérdések felvetésének színtere lett. A hatalom azonban éberen őrködött afelett, hogy sem ez,
sem más kezdeményezés ne válhasson egy újabb Petőfi körré.641 A különböző rétegpolitikák
közül a nemzetiségi munka továbbra is a népfront kiemelt feladata maradt. Egyes déli
megyékben a népfront jelöltjeként megválasztott tanácstagok ötöde már nemzetiségi
anyanyelvű volt. A különböző ünnepek, gyűlések megtartása mind szabadabban
történhetett, bővültek a nemzetiségi sajtó terjesztésének lehetőségei is.642 Transzmissziós
szervként a népfront a propaganda szempontjából is megbízhatóan működött. A
„felszabadulás” 15. évfordulójára készítetett terveknél a Művelődési Osztály pontosan
követte a pártközpont utasításait, jelezve, hogy költségek sem terhelik a népfrontot. Feladata
abban merült ki, hogy mindenhol megjelenjen a koszorúzásnál, és a magyar-szovjet est
egyik házigazdája legyen.643 A mozgalom fórumai fokozatosan bővültek. 1961-től egy
újabb lap, a Képes Újság is a HNF irányítása alá került. A lap célja a szocialista életforma
elterjesztése, valamint a falu és a város együttműködéseként értelmezett „nemzeti egység”
propagálása volt.644 Igaz, a termelőszövetkezetek szervezése után a HNF falusi aktivitása
jórészt kisebb fajsúlyú kampányokban merült ki. (pl.: minden háztáji gazdaságból egy
sertést a mezőgazdaságnak akció, mezőgazdasági munkaverseny, Dobi István könyvének
propagálása stb). Egy összefoglaló jelentés ideologikus megfogalmazása mindezt a
következőképpen láttatta: „Mozgalmunk – mint a szövetségi politika megvalósításának
egyik eszköze – részt vesz az emberek eszmei, világnézeti nevelésében, a szocialista erkölcs
és hazafiság, a szocialista ember, a munkához való új viszony kialakításában, a kispolgári,
burzsoá ideológia elleni harcban.”645
Az általános depolitizálás légkörében a nemzetközi kampányok visszafogottan folytak. A
HNF OT Elnökségének 1961. április 17-i ülésén a mozgalom békemunkáját is kielégítőnek
találták.646 A megyékből érkező jelentések647 a helyi szervek lassú elfogadásáról, a helyi
politikai rendszerbe történő integrálódásról szóltak. A dokumentumok szóhasználata szerint
a megyei pártbizottságok „elkezdték használni” a népfront szerveket. Eközben egyre több
fejlesztési, modernizációs munkát kötöttek össze a népfronttal, a „szocialista nemzeti
640

ld. Turán Pál, Achátz Imre, Erdey Grúz Tibor vagy Öveges József hozzászólásait a gyakorlati képzésről. MOL XXVIII-M-4, (2.), HNF Országos Tanácsa ülései, 1960. szeptember 30.
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XXVIII-M-4 (8.) Hazafias Népfront Országos Titkársága, 1960. augusztus 30., Jelentés a Bács és Baranya
megyében folyó nemzetiségi munkáról
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XXVIII-M-4 (8.) Hazafias Népfront Országos Titkársága, 1960. január 5.
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XXVIII-M-4 (8.) Hazafias Népfront Országos Titkársága, 1961. április 11.
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XXVIII-M-4 (8.) Hazafias Népfront Országos Titkársága, 1961. szeptember 19.
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MOL XXVIII-M-4, (3.), HNF OT Elnökségi ülése, 1961. április 17.
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MOL XXVIII-M-4, (3.), HNF OT Elnökségi ülése, 1961. április 17., 1961. márc. 8. tájékoztató jelentés a
népfront munkájáról
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összefogás” munkájával. Az esetek az egészségügyi felmérésektől, a belvízrendezésen át, a
helyi bekötőutak tervezéséig és a Budai Vár 10 éves építési tervéig tartottak. Országosan
ugyanakkor jelentős eltérések adódtak. Ortutay Gyula megjegyzése szerint a községek 20%ban formális volt népfront működése, 25%-ában volt rendszeres a mozgalom élete, a többi
településen a kettő közti átmeneti helyzet volt tapasztalható.
Amikor 1961. december 8-án a HNF OT ismét összeült, Dinnyés Lajos és Grősz József
halálára emlékeztek a tagok egy perces felállással. Az egykori miniszterelnök illetve a
katolikus püspöki kar elnökének hivatalos meggyászolása a bevonási kísérletek mellett az
anti-elit kiöregedésére is utal. Kállai Gyula referátuma a kommunizmus építéséhez
szükséges kedvező nemzetközi környezetet mutatta be, ideologikusan vezette le a népfront
és a szövetségesek feladatait. Az alkalom ugyanakkor Kádár János kijelentéséről vált
emlékezetessé. Méray Tibor megnevezése nélkül külföldi újságírókra hivatkozva
kijelentette: „azt mondják ezek a Kádárék rendkívül ravaszok, mindenkit be akarnak csapni,
mert Rákosiék azt mondták, aki nincs velünk ellenünk van; ezek a Kádárék meg azt
mondják, hogy aki nincs ellenünk, az velünk.”648 Tehát a később rendszer mottójává váló
kijelentés, egy erőteljes desztalinizációs mellékjelentéssel bírt. Ugyanakkor ahogy az idézett
szöveg folytatása mutatja a bevonás, a népfrontos együttműködés kiterjesztésének
meghirdetése is volt: „teljes nyugalommal vállalom (…) hogy aki nincs a Magyar
Népköztársaság ellen, az vele van; aki nincs az MSZMP ellen az vele van; aki nincs a
népfront ellen, az vele van”649
A szöveg és az új irányvonal elterjedéséről a pártoktatás mellett a tömegszervezetek
tanfolyamai is gondoskodtak. A népfront információs csatornái alapján átfogó jelentés
készült az egyes kijelentések fogadtatásáról. Így a pártközpont elemzői felmérhették, hogy
Kádár mely nyilatkozatai igazán hatásosak, amikor a jólét megteremtőjének, visszafogott
vezetőnek vagy egy-egy elejtett megjegyzéssel a hruscsovi vonal követőjének mutatkozott.
A pártvezető egyes megnyilatkozásaiban az ideologikus elvárásoktól való lehető
legteljesebb elhatárolódást, a mindennapi életet megkönnyítő pragmatikus politikai
célkitűzéseket fogalmazott meg. 650
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MOL 288. f. 21. cs. (1961) 17. ő. e.
Ennek megfelelően a beszéddel részletesen foglalkozott a politikai sajtó is. – ld. NÉPSZABADSÁG, 1961.
december 10.
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Kádár kijelentéseivel messze távolodott az osztályharcos kommunista retorikától: „…az elmélet, a párt, a
Hazafias Népfront külön-külön és együttvéve csak eszköz….a cél a nép jobb életének, szocialista jövőjének
biztosítása. Nem azért építünk szocialista társadalmat, mert van marxizmus-leninizmus és ez ott elő van írva,
vagy mert van párt és annak valahova vezetnie kell a népet, vagy van Hazafias Népfront… hanem fordítva…
azért kell nekünk jó elmélet… jó párt, jó népfront, és azért kell nekünk a szocialista társadalmat felépítenünk,
mert ez biztosítja nálunk az emberek jobb életét, a haza, a nemzet virágzását.”
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A népfront ülésein a belpolitikai folyamatok elemzése is egyre sűrűbben került napirendre.
Az Elnökség tagjai például 1962. április 12-én időszerű politikai kérdésekről kaptak
tájékoztatást651, majd 1962. szeptember 7-én a kongresszusi irányelvekről folytathattak
korlátozott vitát.652 Amint a pártközpont illetékesei látták, a rugalmas szervezeti forma
alkalmassá vált a „legszélesebb nemzeti összefogás” megteremtésére. A Népfront így tudta
a legjobban szolgálni a párt szövetségi politikáját. A népfront-mozgalom önképe szerint
főként a parasztság, az értelmiség és a városi kispolgárság körében tevékenykedik. 653 Az
indoklás szerint a társadalmi rétegek korábbi életformájuknál fogva még nem voltak
hozzászokva a szervezeti élethez, fegyelemhez, az állandó és aktív társadalmi-politikai
tevékenységhez. Ezért a mozgalmi jelleg a legalkalmasabb számukra a politikai társadalmi
aktivitást biztosító összefogásra. A Hazafias Népfront tehát az MSZMP hasznos kiegészítő
szervének bizonyult, a pártonkívüli közélet egyetlen legális fórumaként biztosította a rezsim
stabilitását.
A társadalmi szervezeteket helyi szinten az illetékes pártbizottságok koordinálták. A
népfrontbizottságok száma állandósult.654 A mozgalmi vezetők 35%-a tanácstag is volt
egyben (sok helyen 50%-ot is meghaladja ez az arány), ami önmagában visszafogta az
aktivitást. Rajtuk kívül kiemelt figyelmet kaptak a termelőszövetkezeti szervezés
szempontjából

tekintélyesnek

számító

emberek.655

Az

akcióbizottsági

formát

eredményesnek ítélték a bevonás szempontjából.656 (legyen szó falusi munkáról, a
nemzetiségi művelődés szervezéséről vagy a tanácsok döntéseinek népszerűsítéséről). A
jelentés részletesen szólt a Hazafias Népfront közvélemény-formáló szerepéről. Eddigre 130
ezer bizottsági tag sugározta szét a lakóterületén a tanultakat, köztük 100 ezer pártonkívüli
is, akik olyan társadalmi rétegekhez jelentettek kapcsolódást, akikhez a párt vagy a
szakszervezetek propagandája még nehezen jutott el.657
A népfront vezető testületei az országos közvélemény felmérésének és alakításának
szempontjából a pártélet eseményeihez igazodva kaptak szerepet. 1962. szeptember 7. a
651

MOL XXVIII-M-4, (3.) HNF OT Elnökség ülése, 1962. április 12.
MOL XXVIII-M-4, (3.) HNF OT Elnökség ülése, 1962. szeptember 7.
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A jelentés szerint: „Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata alapján le lehet vonni azt a következtetést, hogy
a népfront-mozgalom alapvető funkciója az értelmiségiek, a városi kispolgárság, a parasztság tömörítése a
munkásosztály, a párt köré, a szövetségi politikának megfelelően.”
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kerületi, 19 megyei, 128 járási testület volt. A választott tagok száma 130 000 főt tett ki, 71% pártonkívüli
volt. Az életre hívott akcióbizottságokban, a hivatalos adatok szerint, 200 000 aktivista dolgozott.
655
A népfrontbizottsági tagból lett termelőszövetkezeti elnök, brigádvezető vagy egyéb funkcionáriusok
emlegetése a jelentések, elbeszélések visszatérő elemévé vált.
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Az akcióbizottsági munka, az ideologikus megfogalmazás szerint a magasabb rendű tevékenység
előzményének minősült. Az országos célokhoz, az egyéni érdekeltség alapján jutottak ide az emberek. A
közügyekbe, közéletbe való bevonás első döntő lépésének a kis ügyekben (pl. járdaépítés) való részvételt
tekintették.
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MOL 288. f. 21. cs. (1962) 12. ő. e.
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kongresszusi irányelveket vitatták meg. Az ülésen megjelenő Kádár arról beszélt, hogy nem
homogén tömegek támogatják az irányelveket, vannak akiknek nem tetszik a rendszer, de ez
jobb, mintha rosszabb lenne. Nem tudjuk, nem döntő, hogy ez hány százalék, a többség
egyetért.”658 A különböző csatornákon a pártvezetés asztalára kerülő jelentések az általános
belenyugvás mellett immár a bizakodás megnyilvánulásait is rögzítették. A Rákosi-korszak
vezető személyeinek látványos eltávolítása után a hangulatjelentések minden korábbinál
nagyobb arányban rögzítettek Kádár politikáját pozitívan értékelő megjegyzéseket.
A választások előkészítése és lebonyolítása ebben a légkörben már olajozottan működött.
1963. január 9-én a HNF Országos Tanácsát ismét összehívták.659 Kállai Gyula ideologikus
beszéde a szocializmus alapjainak lerakásáról, a szocializmus teljes felépítéséről, a nép
történelmi győzelméről szóló tételeket ismételte. Az MSZMP által konszolidációnak
tekintett periódus végére, kialakult a szocialista nemzeti egység reprezentációjának rendje.

658
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MOL XXVIII-M-4 (27.) HNF TÜK iratok 31/1962.
MOL XXVIII-M-4, (3.) HNF OT Elnökség ülése, 1963. január 9.
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Összegzés
A hosszas viták után, időben elhúzódva újjászervezett Népfront vált a „szövetségi politika”
látható keretévé. Az MSZMP vezetése egy ideig maga sem tudta, mit kezdjen a
mozgalommal. A nem-kommunista közélet megszervezésére a saját tapasztalatok mellett
számos nemzetközi minta is rendelkezésre állt, ám ezek a sajátos magyar helyzetre csak
részben adtak válaszokat.
A pártvezetésnek szüksége volt az egypártrendszer kereteit oldó, a széles körű társadalmi
elutasítottsággal övezett MSZMP-t elrejtő szervezetre. Ez leginkább a mozgalom sajátos
„közjogi” funkciójában, a választások lebonyolításában volt tetten érthető. A Hazafias
Népfront ugyanakkor kifejezett valamit a lassan újrainduló párbeszédből, abból az újfajta
hatalomgyakorlási

módból,

amit

„kádárizmusnak”

nevez

a

legfrissebb

történeti

szakirodalom.
A népfrontosság hangoztatása, a korábbi tekintélyes közszereplők integrálása a politikai,
nyilvános társadalmi életbe 1956 után a megújuló politika egyik meghatározó összetevője
lett. Ennek okai több irányból is kutathatók. Egyrészt kezdetben (amikor MSZMP-n belüli
helyzete nem szilárd) a kádári pártvezetésnek bázisa szélesítésére szüksége volt minden
potenciális támogatóra. Az MSZMP irányítói a társutasokat — sajátos centrumpolitikájuk
jegyében — részben a baloldali kritikusaikkal szemben is felsorakoztatták. Másrészt a
köznyugalom biztosítása hosszú távon is megkövetelte az egyes társadalmi csoportok
reprezentációját. Ez különösen szükségessé vált olyan társadalomátalakító intézkedések
folyamatában, mint a kollektivizálás. Végül ez a népfront működtetése hatékonynak
bizonyult az ellenállás, az ellenvélemény, a politikai kritika leszerelésében is, így
állandósult.

A Hazafias Népfront mint mozgalom nem válhatott valóságos politikai fórummá, nem
nyújtott alternatívát az egypártrendszerrel szemben, de részese lett az ezekben az években
meginduló depolitizálási folyamatnak. A keretében lefolytatott visszafogott kampányok
elegendőnek bizonyultak a belpolitikai stabilitás elősegítéséhez. A pártirányítás alatt
működő szervek a társadalmi nyilvánosság korlátozott fórumaivá váltak, a hatalommal való
párbeszédnek esetleges csatornái lettek.
Az MSZMP számára a mozgalom testületei a részleges érdekaggregáció, az új üzenetek
kipróbálásának terepei lettek, ugyanakkor a mozgalom hálózata a társadalom ellenőrzésére
is alkalmas volt. Bár a különböző testületek tagjai látens módon bizonyos, nyilvánosan meg
136

nem nevezett társadalmi csoportokat képviseltek, a népfrontba történő bevonás, integrálás is
személyesen történt.
A mozgalom meghatározó vezetője, Ortutay Gyula megfelelő választásnak bizonyult. Bár
közvetítő szerepe nem volt mentes a kudarcoktól, az egykori koalíciós társak bevonására,
semlegesítésére tett erőfeszítései összességében sikeresek volt. Az MSZMP hatalmának
stabilizálódás miatt így időről időre felmerült, szükséges-e a népfront fenntartása. Hiszen a
közéletben tevékenykedők számára a „politikai fejlődés” útja a párttaggá válás volt. A
kádári pártvezetés azonban reálisan számolt a politikai hagyományok súlyával, a korábbi
közéleti minták továbbélésével. Az „anti-elit” kezelésének gyakorlatát mélységeiben,
pusztán az intézményi kereteket vizsgálva nem tárhatjuk fel, csak személyre szóló
megközelítésekkel világíthatjuk meg. Ehhez új típusú források, frissen kutathatóvá vált
anyagok (állambiztonsági, személyes iratok) lehetnek a segítségünkre.
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Állambiztonság és „szövetségi politika”
„A szövetségi politika és az osztályharc pártunk politikájának két, egységet alkotó oldala.
(…) csakis következetes elvi politikával, eszményeink bátor hirdetésével lehet az
osztályellenséget elszigetelni és megsemmisíteni.”660
Disszertációmban a hatalom és a potenciális szövetségesek, elsősorban az egykori koalíciós
partnerek viszonyának változásait próbálom meg bemutatni 1956 és 1963 között. Ez a
kapcsolat a rendszer jellegénél fogva többnyire a nyilvánosság teljes kizárásával, személyes
találkozások során valósult meg. Ugyanakkor az érintkezésnek volt egy még rejtettebb
dimenziója. Az újjászervezett állambiztonság egy sajátos csatornát épített ki a hatalom és a
közélet tekintélyes szereplői között. A titkosszolgálatok különböző módszerekkel661
igyekeztek információkat gyűjteni célszemélyeik köréből, ugyanakkor a belügyi
alkalmazottakkal való kapcsolat — korlátozott mértékben — az anti-elit számára is
lehetőséget biztosított, hogy elképzeléseit eljutassa a pártállami vezetéshez.
A különböző neveken megszervezett titkosszolgálatok 1945 után mindvégig jelentős
szerepet játszottak a politika formálásában.662 A Péter Gábor vezette szervezet első számú
végrehajtója lett az utóbb szalámi taktikának nevezett folyamatnak, amely során az egykori
koalíciós erők folyamatosan kiszorultak a politikai életből.663 Az ÁVH tömeghálózatot
épített ki a társadalom különböző csoportjainak ellenőrzésére. Ez azonban számos
szempontból diszfunkcionálisnak bizonyult.664 Bár a többszörös iratpusztulás miatt az
államvédelem egykori dokumentumaiból alig maradt fenn valami, a töredékek alapján
kijelenthető, hogy a különböző módszerekkel gyűjtött adattenger felhasználására az
állomány sem létszáma, sem felkészültsége miatt nem volt alkalmas. A szervezetet elérő
leszámolások, majd pedig az 1953 utáni politikai félfordulatok nagyrészt megbénították a
munkát. A desztalinizáció jegyében újjászervezni kívánt nyomozószervek legnagyobb
válságukat így a váratlanul érkező 1956-os belpolitikai krízis napjaiban élték át. Mindez sok
szempontból meghatározta a folytatást. A bosszúvágy előtérbe kerülése mellett a
dolgozatban bemutatott időszak az átalakulás, a folyamatos koncepcióváltás időszaka a
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In: Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Szerk.: GYARMATI György. Budapest, 1999, Történeti
Hivatal, 73–90.
663
GOUGH, 2006, 57-80.
664
A tömeghálózat kialakulásáról ld.: KAJÁRI Erzsébet: Bevezető a Belügyminisztérium Kollégiuma 19531956 közötti iratainak tanulmányozásához. In: A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 1. köt.
Szerk.: GYARMATI György, S. VARGA Katalin. Budapest, Történeti Hivatal, 2001, 33-34.
661

138

politikai rendőrség számára. A majdnem teljes széthullás után megkezdett újjászervezésből
témám szempontjából különösen a pártirányítás megváltozó jellege, valamint az új típusú
módszerek elsajátítása érdemel figyelmet.665
Az alábbiakban azt kívánom bemutatni, hogy a politikai rendőrségnek milyen szerepe volt
az MSZMP megalakulása idején zajlott események rekonstruálásában, az egykori koalíciós
társak megfigyelésében, az ellenséges (megnyerhető) kategóriák meghatározásában, később
a potenciális együttműködők kezelésében. Az 1956-tal kapcsolatos nyomozások mellett
kitérek arra, milyen része volt az állambiztonsági szerveknek a Hazafias Népfront
megszervezésében. Ismertetem az egykori pártok és politikusok megfigyelésével
kapcsolatos eljárásokat, a választások belügyi biztosítását, a potenciális ellenlábasok közti
kapcsolatokat megtörő „bomlasztásos” akciókat, valamint, hogy miként járult hozzá a
politikai rendőrség egyes személyek semlegesítéséhez, megnyeréséhez.

Az 1956-os nyomozások
1956. november 4-től Magyarország ismét erőteljes szovjet megszállás alá került. Az ország
lényegében teljesen elvesztette szuverenitását. Így a Moszkvában kinevezett Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány mozgástere kezdetben rendkívül csekély volt.666 Az országot
katonai körzetekre osztották. A megszálló hadsereg parancsnokai mellett a legfontosabb
hatalmi intézményeket a szovjet állambiztonsági szervek Budapesten tartózkodó vezetője,
Szerov tábornok személyesen irányította. A letartóztatott, internált és az országból elhurcolt
magyar állampolgárok sorsa miatt maga Kádár János is tiltakozott.667 A szovjet hadsereg
valamint az állambiztonsági szervek beavatkozásának általános mértékét a szakirodalom
már feltárta,668 az egyes részterületeken kifejtett aktivitásának mértéke azonban még
levéltári források hiányában feltáratlan. A megtorlás néhány konkrét ügyében — például
Tóth Ilona perében — következtetni lehet a KGB közvetlen beavatkozására is.669 Más
esetben, így például Dudás József ügyében a szovjet törekvések részleteiben is ismertek.670
A forradalomban újjászerveződött pártokkal kapcsolatos szovjet anyag azonban még nem
került publikálásra.
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Az anti-elit kezelésére vonatkozó anyagokat az újjászerveződő magyar állambiztonsági
szervek dossziéiban találhatunk. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a Belügyminisztérium
keretében munkához látó gárda fokozatosan vette át a nyomozásokat. A működési területek
1957 tavaszára véglegesültek, az ügyek dokumentáltsága ekkortól javult. A politikai
rendőrség a Belügyminisztérium II. (Politikai Nyomozó) Főosztályaként működött tovább.
A belső elhárítás az új szervezetben a BM II/5. Osztály feladata lett. Élére az egykori DISZ
funkcionárius, Hollós Ervin került. Rajta kívül négy megbízható pártkádert neveztek a
részleg vezetésébe.671 A pártfőiskoláról és más intézményekből érkezők elsődleges feladata
a központi politikai akarat érvényesítése mellett a kényesnek számító ideológiai szempontok
alkalmazása volt a mindennapi titkosszolgálati munkában. A „megerősített” szervek
elsődleges feladata az 1956 októberi napok eseményeinek rekonstruálása, a vezető szerepet
betöltő személyek felkutatása és a pártközpontban meghatározott elvek szerinti koncepciós
eljárások lefolytatása lett. A BM II/5. Osztály a forradalom előtti felépítésnek megfelelően
négy alosztállyal kezdte meg a működését.672 A különböző jobboldali (értsd: nem
kommunista) pártok volt tagjai elleni elhárítással mindvégig az „a” jelű alosztály
foglalkozott. Parancsnoka az eddigre már tapasztalt vezetőnek számító Agócs István673 volt.
Legkésőbb 1957 szeptemberére az alosztályon az elhárító munka már három vonalon folyt.
Az egyes csoportok a „jobboldali” szociáldemokraták, a Független Kisgazdapárt és a
Nemzeti Parasztpárt, illetve a fasiszta és más jobboldali szervezetek tagjaival
foglalkoztak.674 Mindez önmagában mutatja a szervezet ellenségképét, ugyanakkor
meghatározta azoknak az anyagoknak a következtetéseit, amelyet az alosztályon dolgozó
munkatársak a pártvezetés számára összeállítottak. Figyelemre méltó a részleg létszáma is.
Az állománytáblák szerint az alosztályon 1957 végén 18 fő, közte 13 operatív munkatárs
dolgozott, azaz például az egykori „polgári” pártokkal egyidőben 4-5 állambiztonsági főtiszt
foglalkozott a központban. Ez a keret önmagában meghatározta a szerv lehetőségeit. A
megfigyelésekre mozgósított segédoperatív szervek, valamint a vizsgálati vagy elemzési
munkában részt vevő munkatársakkal együtt is kis létszámú állomány foglalkozott
671

Az osztály 1956–1962 között hivatalban volt vezetői közül ismert 24 személyből 19 rendelkezett
államvédelmi szolgálati múlttal, valamennyien már 1953 előtt is dolgoztak az ÁVH-nál. A belsőreakcióelhárítás munkáját tehát javarészt az államvédelmi szerveknél tapasztalatokat szerzett régi „szakemberek”
irányították.
672
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rendszeresen a politikai anti-elit megfigyelésével. Ráadásul az újjászervezés során a
politikai rendőrség szigorú és többszörös pártirányítás alá került.675 Az MSZMP helyi
szervei a mindennapi szakmai munka irányításában is jelentős szerepet kaptak.676 Így a
megfigyelt, illetve célszemélyként számon tartott egykori közszereplők tevékenységének
politikai megítélése több csatornán is eljutott az illetékes nyomozókhoz.
Az újjászervezett politikai nyomozó osztályok egyik elsődleges feladata az 1956 októbernovemberi napokban lejátszódó események rekonstruálása lett. Az újra szolgálatba állított
(szakmai zsargonnal: felszedett) hálózati személyeket arra utasították, hogy részletesen
számoljanak be ezekről a napokról. Az „ügynököktől” vagy egyszerűen a korbeli sajtóból
begyűjtött információkat hosszú éveken át katalogizálták és különböző anyagokban
foglalták össze. Propagandaszempontból elsődleges volt az „ellenforradalmi eseményeket”
lejárató

„Fehér

Könyvek”677

megjelentetése,

amelyek

összeállításában

a

Belügyminisztérium is tevékenyen közreműködött. A kiadványok a létrejött pártok
„ellenforradalmi szerepét” is leleplezték. Közben a belügyi és pártvezetés számára
kifinomultabb összegzések is készültek. Az állambiztonság munkatársai közigazgatási
egységenként és szervezetek szerinti bontásban is úgynevezett monográfiákat állítottak
össze.678 (Historiográfiai kuriózum, hogy ennek a munkának az egyik irányítója, Hollós
Ervin679 a szolgálatoktól történő 1962-es elbocsátása után, 1956 szakértő történészeként vált
ismertté. Később megjelentetett műveinek680 forrásanyaga az egykor általa irányított
titkosszolgálatok operatív dokumentumain alapult.)
A BM II/5. Osztály tehát jelentős szerepet játszott a hazai ellenség, a megfigyelendő
személyek körének kijelölésében. A szervek összefoglaló jelentéseit a pártközpontban
dokumentálhatóan felhasználták a „barát-ellenség” megkülönböztetés kialakításakor.681
Ugyanakkor az egykori ÁVH-sokból álló részlegek ügybuzgóságát a pártközpont többször
visszafogta.682 Az 1945 utáni politikusokkal foglalkozó részlegnek – az 1958-ra kialakult
terminológia szerint – az egyes koalíciós pártok „jobboldali elemeinek” kezelése lett a
feladata. Ez a kategória korántsem volt statikus, a megfigyelt személyek, tevékenységek
minősítése folyamatosan változott. A végrehajtott intézkedésekről a szerv számtalan
675
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statisztikát állított össze. Ezek alapján képet kaphatunk a témánk szempontjából számba
vehető anti-elit méretéről is.
A több mint egy évtizednyi adatgyűjtés után készült átfogó összefoglaló683 szerint, az
egykori „polgári pártok” tagjai közül a Független Kisgazdapárt (FKP) jobbszárnyához
tartozó politikusok voltak a legaktívabbak a forradalom napjaiban. Ők 1956. október 30-tól
Budapesten, illetve napokon belül szinte minden jelentősebb városban elkezdték pártjuk
újjászervezését. Emellett bekapcsolódtak a különböző forradalmi szervek munkájába is. A
politikai nyomozó szervek 574 egykori kisgazdáról derítették ki, hogy pártszervező
tevékenységet folytattak, 260 személy esetében tárták fel a nemzeti bizottságokban, 32
politikussal kapcsolatban pedig a Nemzetőrségben való részvételt. Egyéb „ellenforradalmi
tevékenységet” 451 párttaggal kapcsolatban tartottak nyilván. (Továbbá számon tartották a
Nagy Imre-kormányban viselt három államminiszteri tárcát is.) Hosszas adatgyűjtés
eredményeként tehát 1368 egykori kisgazdával kapcsolatban rendelkeztek 1956-hoz köthető
adatokkal.684
pártszervezők
Bp.
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod
Csongrád
Fejér
Győr-Sopron
Hajdú Bihar
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

72
25
56
60
19
24
21
24
13
32
17
19
19
27
53
48
7
18
4
16
574

munkástanácsok
tagjai
5
9
2
10
2
2
8
6
4
2
1
51

nemzeti
bizottságok tagjai
20
1
36
16
2
4
5
17
8
2
11
27
9
7
25
36
3
14
7
10
260

Nemzetőrség
tagjai
7
1
1
3
2
5
6
2
5
32

egyéb aktív
személyek
63
21
38
46
6
24
12
9
31
22
6
29
11
40
22
17
4
16
5
29
451

5. sz. táblázat: Állambiztonsági statisztika „a volt FKP jobboldali elemeinek az 1956-os
ellenforradalomban való részvételéről”685
A belügyi szervek összesítése szerint az egykori kisgazdák közül ellenforradalmi
tevékenységért a bíróságok 27 főt vontak felelősségre. Az 1958—62 között befejezett ügyek

683

ÁBTL 3.1.5 O-14820/1, (Független Kisgazdapárt)
ÁBTL 3.1.5 O-14820/1
685
ÁBTL 3.1.5 O-14820/1
684
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száma 16 volt686 és 46 főt érintett.687 Az elkövetkező években az intézkedések száma
jelentősen csökkent.688 A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az egykori kormánypárt
vezetői nem tartoztak a megtorlás elsőszámú célcsoportjai közé. Az adatsorok
hiányosságaival számolva is kijelenthető, hogy kemény elrettentés helyett a hatalom
kifinomult eszközöket alkalmazott az egykori kisgazda elit állambiztonsági kezelése során.
Az újjászerveződő politikai rendőrséget 1957 első hónapjaiban a Nemzeti Parasztpárt
esetében is az 1956-os szereplők katalogizálása és az események rekonstruálása érdekelte. A
parasztpártiak közül országosan azonban csupán 70 ember ellenforradalmi tevékenységét
tartották nyilván. Mindez arra utal, hogy az egykor leglojálisabb koalíciós társ
veszélyességét 1956 után is csekélynek értékelték. Néhány főt leszámítva a parasztpárti
káderekkel inkább potenciális társutasként számoltak, mint ellenségként. Aktív intézkedést
igénylő ügyek velük kapcsolatban alig keletkeztek. A párt vezetésében szerepet játszó népi
írók sorsa ugyanakkor jelentősen meghatározta ennek a kategóriának a kezelését.

munkástanács
tagja
Bp.
7
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod
Csongrád
Fejér
1
Győr-Sopron
Hajdú Bihar
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
2
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
1
Zala
Összesen

11

nemzeti bizottság
tagja
8
1

Nemzetőrség
tagja
-

pártszervező
15
2

ellenforradalmi
tevékenységért elítélt
3
-

3
2
5
1
2
1
1
2

2

2

2

2

1
4

2

25

-

32

7

6. sz. táblázat: Állambiztonsági statisztika a „volt NPP (Petőfi Párt) jobboldali elemeinek
ellenforradalomban való részvételéről” 689
686

Ezek közül 5 csoportos és 11 egyéni ügy volt.
Közülük a bűncselekmények jellege szerint: összeesküvés 2 ügy (6 fő), izgatás 13 ügy (39 fő) volt.
Eljárások formái szerint: őrizetbe vetek 10 főt, rendőri felügyelet alá helyeztek 2 főt, rendőrhatósági
figyelmeztetésben részesítettek 29 főt. - ÁBTL 3.1.5 O-14820/1
688
1962-65 között 6 ügy keletkezett 15 fővel, döntően izgatásos ügyek, amelynek résztvevői ún. „laza” jellegű
csoportosulásban tett rendszerellenes kijelentéseket. Ennek következménye rendőrhatósági figyelmeztetés
vagy egyéb bomlasztó rendőrhatósági intézkedések lett.- ÁBTL 3.1.5 O-14820/1
689
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A többi „polgári pártról” jelenleg nem áll rendelkezésre hasonló összesítés. A róluk vezetett
állambiztonsági dossziékat 1963-ban egyesítették.690 Az összefoglalók nem tartották
elemzésre méltónak szerepüket. A BM II/5. Osztályon csupán egy-egy vezetőjükkel
foglalkoztak külön. Néhány kereszténydemokrata politikust leszámítva nem nagyon
kerültek említésre felsőbb szintű iratokban sem. (Szervezőik a helyi monográfiákban is
ritkán szerepelnek.) Szerepüket azonban 1956-ban és később sem ítélték jelentősnek691,
illetve működésük nem volt beilleszthető abba a sémába, amit a pártdokumentumokban is
megjelenő „koalíciós összeesküvés” vázolt fel.

Párthatározatok, belügyi direktívák az anti-elit kezeléséről
A különböző csatornákon megszerzett információkról a politikai rendőrség napi szinten
tájékoztatta a pártvezetést. Az operatív adatok egyrészt befolyásolták a politikai
döntéshozatalt, másrészt a pártközpont határozatai kijelölték a titkosszolgálati munka
folytatásának irányait is. Az ellenségesnek minősülő személyek körét — a legmagasabb
szinten — az MSZMP KB Politikai Bizottságában jelölték ki. A korszakban a testület két
alkalommal hozott átfogó határozatot a „belső reakcióval”, az ellenségesnek ítélt
állampolgárokkal kapcsolatban. Mind 1957 júniusában692, mind 1960 júniusában693 a
Belügyminisztérium (ezen belül a politikai rendőrség) által összeállított anyag alapján
tanácskoztak.
A dokumentumok összevetése jól mutatja a megtorlás és a normalizáció alakulását az
MSZMP történetének első három évben.694 Az 1957-es határozat a nyílt ellenforradalmi
megmozdulások leveréséről, az ellenforradalmi ideológiai központok (Munkástanácsok,
Írószövetség) szétveréséről és a fegyveres provokációk (MUK) elhárításáról szólt.695 Az
egykori koalíciós társakkal szemben azt a vádat fogalmazták meg, hogy egy „koalíciós
illegációt”, egy jelentős ellenséges szervezetet működtetnek. Ebben a koncepció szerint más
„ellenforradalmi, volt burzsoá és fasiszta pártok”, politikusai vettek részt a nemzeti
kommunistákkal együtt. A Politikai Bizottság bizonyítottnak látta, hogy e széleskörű
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ÁBTL 3.1.5. O-12145 „Volt polgári pártok”
Említésre méltó szempont, hogy a fiatal munkás-paraszt káderekből álló állambiztonsági munkatársak
politikai szocializációja az ötvenes évek elején történt. Ez alapvetően hátráltatta őket, a „polgári pártok”
árnyalatnyi politikai különbségeinek megértésében.
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ellenállás a strassburgi forradalmi tanácsot ismeri el irányítójának és kapcsolatban is áll
vele.
Az állambiztonság számára a koalíciós összefogás elleni küzdelemben a Kisgazdapártot, a
Petőfi Pártot, a Demokrata Pártot (!)696, a nemzeti kommunistákat és az Értelmiségi
Forradalmi Tanácsot nevesítették. A párt határozata az ő működésük felderítését, az
ellenséges központjaiba történő beépülést rendelte el. Ugyanez a dokumentum a további
ellenséges kategóriákat is igen szélesen határozta meg, és példás büntetéseket követelt.697
Ezek az elvek azonban gyorsan idejét múlttá váltak. A politikai pártok, illetve azok vezetői
nem lettek az 1956 utáni célzott megtorlások központi alanyaivá. Az ekkor lefolytatott
büntetőperekben néhány radikális követelést megfogalmazó keresztény politikus ellen
hoztak súlyos, esetenként halálos ítéletet.698
1960-ra a helyzetértékelés már csak a „nemzeti kommunisták”, „harmadik utasok” és
„jobboldali szociáldemokraták” különböző csoportjainak tevékenységét említette. Továbbá
a vezető és középkáderek mellett az értelmiség általános helyzetéről szólt. Ellenséges
tevékenységként a végleges pártdokumentumban csak a rémhírterjesztés és a kulturális élet
befolyásolása (ellenséges művészeti, ideológiai irányzatok terjesztése) az illegális
könyvterjesztés és a nyugati kapcsolatok szerepeltek. Az 1960. júniusi párthatározat
ismételten rögzítette, hogy „az ellenforradalom idején elkövetett bűncselekményekért a
felelősségre vonás általában megtörtént” a párt politikája alapján. A (fegyveres)
ellenforradalmárok felelősségre vonása mellett az ellenséges elemek fontos pozíciókból
történő kiszorítását is eredményként könyvelték el. Ekkor a határozatban veszélyes
ellenségként a „klerikális reakció”, horthysta erőszakszervezetek, az egykori (fegyveres)
ellenforradalmárok és a huligánok jelentek meg. A korábbi félelmek, összeesküvéselméletek meghaladását jelzi, hogy rögzítették: nincs egységes központi irányítású ellenség.
Így a fő célt a behatolás mellett a polarizációs folyamatok elősegítésében rögzítették.
Az egykori koalíciós pártok tehát csak néhány évig jelentek meg veszélyforrásként a
pártvezetés számára. A belső ellenségről szóló későbbi párthatározatokban már nem is
említették őket. A megtorlás során tehát rövid idő alatt likvidáltak minden (potenciális)
politikai ellenzéki erőt, kiiktattak mindenfajta politikai alternatívát. Ez természetesen nem
jelentette azt, hogy valamilyen módon a szolgálatok ne tartották volna szem előtt az egykori
politikusokat. Ennek figyelemmel kíséréséhez azonban az intézményrendszer egy mélyebb
szintjének vizsgálata szükséges.
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Elírás. Ilyen nevű szervezet 1956-ban nem létezett. A kereszténydemokratákra utalhattak, akik az 1945–
1949 között működő, Barankovics István-féle Demokrata Néppárt újjászervezésén munkálkodtak.
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A határozat központi követelése volt, hogy a perekben „úgy a vádirat, mint az ítélet, tükrözze a
proletárdiktatúra, diktatúra oldalát.” - MOL 288. f. 5/33 ő. e.
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Az MSZMP büntetőpolitikájának alakulása jól lemérhető a Belügyminisztérium országos
illetve főkapitányi értekezleteinek jegyzőkönyvei alapján. Ezen a zárt fórumon az illetékes
állami, párt és szakmai vezetők kendőzetlenül fogalmaztak az ellenségesnek ítélt személyek
kezeléséről, konkrét elvárásokat szabtak meg a politikai rendőrség munkájával
kapcsolatban. A központi beszámolók, felszólalások alapján jól nyomon követhető az egyes
csoportok eltérő megfigyelése, a finomabb és keményebb eszközök váltogatása.699
Az újjászerveződő MSZMP országos pártértekezletének tanulságait a Belügyminisztérium
számára az 1957. július 19-20-i országos értekezletén kívánták levonni.700 A központi
referátumot Biszku Béla tartotta. A Politikai Bizottságban is helyet foglaló belügyminiszter
a párthatározatokat ismertetve közölte a jelenlévőkkel, hogy a párt életében lezárult „a nyolc
hónapra terjedő harci szakasz”, az ellenség elleni küzdelemben új feladatoknak kell
megfelelni.

Referátumában

eredményként

értékelte

a

fegyveres

csoportok,

az

ellenforradalmi szervek felszámolását és az illegalitásba vonuló, a pártba és KISZ-be
beépülni igyekvő ellenségre hívta fel a figyelmet. Ehhez az ideológiai alapot az
„ellenforradalmat” elítélő tételek sulykolása adta. 1956 kapcsán a miniszter a fasiszta,
klerikális uralomról és egy új világháború veszélyéről beszélt. Megtorló intézkedések és
különböző titkos nyomozások megindítását követelte. A potenciális politikai elit helyzetéről
Hollós Ervin felszólalása tájékoztatott. A belső elhárítás vezetője a nemzeti kommunista
ellenséges csoportosulásokról, valamint a különböző volt koalíciós pártok aktivizálódásáról
számolt be. Összefoglalója szerint köreikben még továbbra is sokan reménykedtek
változásokban. Felszólalása szerint a „párt és a kormány intézkedésére” az ellenséges
csoportokra mért csapások már megkezdődtek és esetenként jelentős megfélemlítő hatást
gyakoroltak. De osztályának a szociáldemokraták, kisgazdák, parasztpártiak és más polgári
erők számos további csoportjáról is volt tudomása. Hallgatóságának figyelmét felhívta a
differenciálás szükségességére, megkülönböztette a tudatos ellenséget, a sodródóktól. Az
értekezleten ezzel megfogalmazta a belső elhárítás elkövetkező években elérendő
legfontosabb célját, feladatát: „ ha a mi munkánk, a mi behatolásunk ezekbe a csoportokba,
különböző jelzések összehangolása, egybevetése, jobb lenne, akkor mi a párt munkáját és a
kormány munkáját jobban elő tudnánk segíteni a tekintetben, hogy ezek közül lényegében
kik azok, akik ellenségek és kik azok, akiket le lehet választani róluk.”
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Az iratanyag jelentőségét növeli, hogy az ÁBTL-ben kutathatóvá vált „ügynök-dossziék” töredékes
anyagaival szemben a hatalom központi törekvéseit rögzítik. A jegyzőkönyvek azokra a fórumokra világítanak
rá, ahol a politikai elvárások és szakmai szempontok találkoztak. A mellékelt anyagok átfogó összegzéseket
tartalmaznak a titkosszolgálatok működéséről.
700
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A belső elhárítás munkájának átfogó értékelésére egy évvel később, Nagy Imre kivégzése
után egy héttel került sor. A Belügyminisztérium országos értekezletének 1958. június 2324-ei központi előadását ismét Biszku Béla tartotta.701A miniszter a belügyi vezetés előtt
kijelentette: „Az ellenforradalom elleni harcot alapjában véve befejeztük (…) a Vezérkar
megbüntetése,

felelősségre

vonása

megtörtént”.

Sajátos

értékelése

szerint

a

proletárdiktatúra erejét mutatta, hogy sikerült a Nagy Imre-ügyet titokban végigvinni.
Biszku visszatekintve felidézte, hogy az aktív ellenséges személyek létszámát 1957-ben
200 ezer főre becsülték, ami később túlzásnak bizonyult. Áttekintésében 15 ezer ember
felelősségre vonásáról beszélt.702 Emellett propagandisztikus célból jelentős eredménynek
tartotta, hogy 37 kommunista gyilkosát sikerült felderítetni. A szervek mindennapi
munkájával kapcsolatban Biszku sikerként könyvelte el, hogy 1957 első felében beindult a
hálózati felderítés. Példaként éppen a „népies írók” megfigyelését említette. A saját
folyóirat, könyvkiadó alapítására vonatkozó kezdeményezések ügynöki ellenőrzése mellett
miniszteri elismerést váltott ki az írók népfrontba való bejutási kísérleteinek felderítése is.
Így az értekezlet kulcstémáját immár az ügynöki munka kérdései jelentették. Erről
illetékesként Hollós Ervin beszélt részletesen. Osztálya munkáját továbbra is megpróbálta
racionálisabb mederbe terelni. Referátumában az ideológiai alapok tisztázása mellett a
beszervezések helyes gyakorlatára és arányaira oktatta hallgatóságát. Ezek szerint a belső
elhárítás kulcsfeladata maradt a „tudatos ellenség és a hibás nézetek megkülönböztetése
értelmiségi területen.” Az új típusú elvárásokat általánosságban Biszku Béla, zárszavában
fogalmazta meg: „Mi nem olyan követelményeket támasztunk az állománnyal szemben, hogy
gyorsan realizáljanak ügyeket (…) hanem megköveteljük, hogy hatoljanak az ellenséges
gócok mélyére, fokozzák a behatolást minden területen, és erre a behatolásra, beépülésre –
mi tudjuk – időre van szükség. A munka szigorúságát illetően viszont türelmetlenek
vagyunk.”703A lassú módszerváltás mind a kisgazdákkal, mind a parasztpárti politikusokkal
szemben kezdeményezett állambiztonsági munkában704 kimutathatók. Az állambiztonsági
paradigmaváltást egyedi ügyek elemzése is alátámasztja.
A politikai rendőrségnek 1958 második felében kiemelt feladata lett a köznyugalom
helyreállításának

elősegítése,

a

választásokat

esetlegesen

megzavaró

fellépések

megakadályozása. Földes László belügyminiszter-helyettes 1958. december 8-án megtartott,
701

Az értekezleten a rendőrség és a politikai nyomozó szervek munkáját is értékelték. - MOL XIX-B-1-x, 102/20-1958
702
Hétezer fő internálására, 6258 fő őrizetbe vételére került sor a politikai nyomozó osztályok és a határőrség
közös munkájával.
703
MOL XIX-B-1-x, 10-2/20-1958
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Az úgynevezett Objektum-dossziék anyagainak tartalmát ld. alább
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beszámolója szerint az állambiztonság sikeresen végezte feladatait, a köznyugalom
biztosítását, annak érdekében, hogy a politikai munka nyugodt körülmények között
folyhasson.

705

Emellett a prevenció jegyében, az ellenséges kategóriák közötti munka

felgyorsítását is megoldották, őrizetbe vételeket foganatosítottak. Az ellenkampány
megakadályozása érdekében sikerült „szétugrasztani” rémhírterjesztő csoportokat. Az
ellenség megfélemlítése érdekében az internálás, a rendőri felügyelet, illetve a
figyelmeztetés változatos eszközeit alkalmazták.706 A kampány során így minimális mértékű
atrocitásra, zavartkeltésre került sor.707
A beszámoló alapján képet kaphatunk a keményvonalas belügyi vezetők elképzeléseiről és a
pártközpont konszolidációs törekvéseiről. A rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi és
politikai osztályai ugyanis a BM parancs kiadása után összesen 3500 fő preventív őrizetbe
vételére tettek javaslatot. A központból küldött illetékesek ezeket megyénként nézték át,
végül 837 személyt vettek őrizetbe, ám utólag – a választások zavartalanságát látva – még
ezt is magas számnak értékelték. Ugyanakkor a kampány időszakában mind a rendőri, mind
az állambiztonsági hálózat erőteljesebb aktivizálásra születtek tervezetek. Az ügynököknek
sűrített találkozókon kellett minden gyanús, zavart keltő jelenségről beszámolniuk. Az
utólagos értékelés szerint a kampányszerű feladat számos pozitívumot eredményezett a
hálózati munkában, viszont (valós ellenállás hiányában) az ellenség keresése mechanikussá
tette a munkát, értéktelen jelentések tömege keletkezett. A politikai nyomozó szerveknek
mindenesetre kiemelt feladata maradt a tájékoztatás. A rejtetten, bizalmas körben
megfogalmazódó vélemények kifürkészésével kapcsolatban is elégedetten állapították meg,
hogy „a tájékoztatási szolgálatunk általában megfelelő volt, és a mi információink bizonyos
ellenséges körök véleményéről hozzájárult ahhoz, hogy a párt agitációja az általában
felvetett ellenséges nézetekre gyorsan tudott válaszolni és le tudta küzdeni azokat. Amit ezen
a téren tudunk nyújtani a pártnak, azt a jövőben is biztosítani kell.”
A felfokozott várakozásoknak megfelelően a Belügyminisztériumban több alkalommal
(október 23., november 4., november 7., választások) összetartást rendeltek el. Erre már egy
évvel korábban is sor került.708 Új elemeként jelentkezett, hogy a választási agitációban a
Belügyminisztérium kommunistái közül kétezren közvetlenül is bekapcsolódtak. Tehát
miközben egyes keményvonalas belügyi vezetők a kampányok résztvevői voltak, olykor
705

MOL XIX-B-1-x. BM (országos) főkapitányi értekezletek.10-2/22/1958.
A belügyi összefoglaló továbbá megemlítette a Nagy Imre-per és a Mérei-féle összeesküvés leleplezésének
elrettentő hatását is.
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A BM szervei 73 röpcédulázást, 267 falfirkálást, 390 dekoráció megrongálást regisztráltak. A referátum
szerint a kevesebb mint 30000 nem illetve 30000 érvénytelen szavazat, valamint a magas részvétel szintén a
nyugati propaganda feletti győzelmet jelezte.
708
1956 évfordulói a rendszer fennállása során mindvégig kiemelt figyelmet kaptak a különböző hatalmi
szervek részéről.
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olyan személyeket választottak meg képviselőknek, akik számukra elhárítási kategóriát
képeztek. A szavazás békés lefolyása azokat igazolta, akik túlzónak találták a régi
reflexekből származó intézkedési terveket. A megtört és fásult társadalomban nem lehetett
kimutatni semmilyen ellenzéki potenciált. Ez a párt- és állami vezetés számára az
állambiztonság célszemélyeinek újragondolására adott lehetőséget.
A korai kádárizmus ellenségképének legátfogóbb bemutatására a Belügyminisztérium 1959.
február 25-26-án tartott országos értekezlete alapján nyílt lehetőség.709 Az ülésen számba
vették mindazokat a csoportokat, amelyeket a hatalom titkosszolgálati eszközökkel is
kezelni kívánt. Az értelmiséggel kötendő új szövetség jegyében kijelölték azokat a
„kategóriákat”, akikkel a politikai nyomozóknak kellett foglalkozni, meghatározták azokat
az ideológiai alapokat, amelyek az egyes megfigyelések, eljárások alapjait képezhették. A
belügyi helyzetértékelés szerint:

„A kultúra területén megnövekedett azon volt

ellenforradalmárok száma, akik elfogadják a kormány politikáját.”

710

A kétfrontos harc

jegyében a leküzdeni kívánt két ellenséges eszmei befolyás a revizionizmus és a „népies
ideológia” lett. Bennük összegződött mindaz, amitől az MSZMP elhatárolta magát. 711 A
korábbi beidegződések természetesen nem múltak el nyomtalanul. A keményvonalasok
továbbélő gondolkodásmódját jellemzi, hogy a népieket összefüggésbe hozták ismert
fasiszta elemekkel, valamint a nemzeti kommunisták szervezkedésével.712 Az ülés
felszólalásai alapján megrajzolható a rendszer ellenségeinek katalógusa. Érzékelhető az a
határvonal, amelyet a kiiktatandó, semlegesítendő és megnyerendő személyek, csoportok
közé rajzoltak. A politikai nyomozók figyelmének fókuszába egyre inkább a „klerikális
reakció” tevékenysége került. A „volt polgári pártok” jobboldali politikusainak
aktivizálódását csupán külpolitikai események hatásával hozták összefüggésbe.
helyzetértékelés

mindenesetre

rögzítetette

illegális

tevékenységüket,

A

ellenzéki

csoportosulásaikat és emigrációs kapcsolataikat. Továbbá az ellenőrzésükre irányuló
törekvéseket is fokozni kívánták, mondván, hogy a „volt polgári pártok esetében ügynöki
lehetőségeink nem kielégítőek.”
Az értekezlet jelentőségét növelte, hogy az ülésen megjelent Kádár János is. Az egykori
belügyminiszter ekkor elemezte először korábbi tárcájának tevékenységét. Ekkor fejtette ki
a szakmai nyilvánosság előtt mindazt, amit a titkosszolgálatok szerepéről gondolt.
Beszédében sajátosan egyensúlyozott a „múlt hibáinak” elítélése és az állambiztonsági
709

MOL XIX-B-1-x, 10-2/23-1959
MOL XIX-B-1-x, 10-2/23-1959
711
„Az ellenség a burzsoá nacionalizmust, a sovinizmust, antiszemitizmust és szovjetellenességet továbbra is
elsősorban a revizionizmus és a népies ideológia álarcában terjeszti. Ma leginkább legális lehetőségekkel
rendelkező, legkiterjedtebb antimarxista áramlat a „népiesség”. - MOL XIX-B-1-x, 10-2/23-1959
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ld. a már említett Mérei-Fekete-pert.
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munka elismerése között. Hallgatóságát erőteljesen figyelmeztette, hogy nem a dolgozók,
hanem a „politikai alvilág”, a reakció véleményét kell jelenteni. Emellett figyelmeztetett,
hogy az állambiztonsági intézkedésekkel együtt a párt politikája is bomlasztja azt.
Felszólalásában differenciált képet rajzolt a belpolitikai viszonyokról, a rendszer
támogatottságáról: „A dolgozó nép, felnőtt szavazók 60-70, vagy ki tudja hány százaléka
(…) öntudatosan támogatta a Párt politikáját (…) 10-15 százalék politikailag éretlen
ingadozó, végül 3-4-5% akik nem a párt ügyfelei, hanem az önök ügyfelei, akik alibiből
mentek szavazni.”713 Kádár miközben az állambiztonság legfontosabb feladatává a tszszervezés nyugalmának biztosítását szabta meg714, határozottan állásfoglalt a büntetés és a
megbocsátás kérdésében is. „Ha mi kutyaszorítóba viszünk 400 000 embert, hogy életre
halálra harcoljon velünk, az nem jó (…) mindkettő kell Nagy Imre felakasztása és százezer
marhának megbocsátás.” Továbbá az aprólékos adatgyűjtésre, a pragmatikus munka
szükségességére hívta fel a jelenlevők figyelmét: „Úgy mint ősszel egyeseket kiengedtünk
megbékéltek, másokat be kellett hozni…”715Az állambiztonsági munkát eddigre már nem
csak csoportok szerint, hanem területileg is differenciálták.716
Az 1956-os ügyek lezárása után az állambiztonság számára az ügynöki munka és
tömegkapcsolatok továbbfejlesztése lett a legfontosabb feladat. Miként az 1960. március 4én megtartott országos értekezleten megfogalmazták: a cél az illegalitásba szorított ellenség
megismerése, leleplezése lett.717 Ennek érdekében a szervek a tömegkapcsolatok új
formáinak alkalmazását, hivatalos, társadalmi kapcsolatok felhasználását kapták feladatul. A
hálózatok kiépítését ez alkalommal Marosán György értékelte a pártvezetés részéről, utalva
a megfigyelések, információgyűjtés szerepére a politikai döntések előkészítésében,
meghozatalában. A belső ellenség tevékenységét bemutató Hollós Ervin referátuma már a
„klerikális reakció” tevékenységét elemezte elsősorban. Erre az időszakra már készen álltak
azok a tervek, amelyek az egyházi kisközösségekben fennmaradt ellenállás megtörését
célozták. Az egykori koalíciós társak megfigyelése nagymértékben vesztett jelentőségéből.
Mindez a belügyi szervek irányítói számára közvetlenül is megfogalmazódott. 1960.
augusztus 15-én, amikor ismét az ügynöki tevékenység helyzetét értékelték, Harangozó
Szilveszter felszólalásában arra is utalt, hogy az egykori pártok tagjaiból nagy számban
beszervezett ügynökökkel mit kell kezdeni: „ritkítani kell a hálózatot az ú.n. loyális
kategóriákban, az értelmiségi, ifjúsági és koalíciós pártok vonalán. Egy részüket pozitív
irányba kell felhasználni, hogy segítse elő pozitív kiállásával az adott területen a párt
713
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Ennek kapcsán idézte Győr megyéből „Nem győztük, nem győztük az angolokat várni…”
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Hollós Ervin sokfajta osztályellenség árnyalatait és a megyék eltérő sajátosságait elemezte felszólalásában.
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politikájának érvényesítését, egyeseket ugyancsak pozitív vonallal, bomlasztási feladatokkal
kell megbízni, egy részüket pedig ki kell zárni a hálózatból.” 718
Amikor a legközelebbi országos értekezleten719 Nemes Dezső az osztályharcról tartott
előadást, már jórészt ideológiai konstrukcióról volt szó egyre kevesebb gyakorlati éllel.
Németi József a belső reakció elleni párthatározatot ismertetve már csak az ellenség
időnkénti felélénküléséről beszélt. Az ülésen felszólaló Hollós Ervin önkritikát gyakorolt,
mivel a beszámoló bírálta a „Harmadikos” ügyet,720 amely túlságosan hosszú ideig
elhúzódott. Közben az ügynökségről is kritikát mondott. Az ellenségkép változását mutatja
az is, hogy egyes pártpolitikusokkal kapcsolatos vádakat a potenciális ellenállási gócként
számon tartott egyházakkal igyekeztek összekötni. A konstrukció központi eleme szerint a
Magyar Közösség tagjait református egyházban kell keresni.721 A volt pártok elleni
fellépéseket tekintve azonban mindez már csak utójátéknak tekinthető. A koalíciós társak
titkosszolgálati kezelésének kérdése az év végére kikerült a legfontosabb állambiztonsági
feladatok közül. Szerepük csak akkor került elő érintőlegesen, amikor a rendszer
konszolidálását, normalizálását elősegítő legfontosabb lépésekről (széleskörű amnesztiával
kapcsolatos feladatokat) egyeztettek a minisztériumban 1963. március 22-én.722 A
börtönökből kikerülők, köztük az egykori koalíciós politikusok (pl. Bibó István, Göncz
Árpád) megfigyelését egy jól kiépített, válogatott hálózat biztosította. A csökkenő számú
veszélyes személyek ellen az adatgyűjtés folytatódott, ennek története azonban már túlmutat
a disszertáció időhatárain.723

A Hazafias Népfront és az állambiztonság
Az állambiztonság az egykori politikusokat nemcsak pártjaik szerint figyelte meg, hanem a
társutasok ellenőrzése érdekében szemmel tartotta a Hazafias Népfront szerveződését is. A
politikai nyomozók javaslataival kezdetben a legfőbb döntéshozó fórumok is foglalkoztak.
Jó példa erre Hollós Ervinnek az MSZMP PB 1957. szeptember 17-i ülésére készített
beadványa.724 A belső elhárítás vezetője ekkor már egy júliusi javaslatát ismételte meg a
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MOL XIX-B-1-x, 10-2/27-1960
MOL XIX-B-1-x, 10-2/29/1961
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ld. alább
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Erről a konstrukcióról ld. KISS Réka: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő
évtized egyházi pereinek tükrében. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: SOÓS
Viktor Attila, SZABÓ Csaba, SZIGETI László. Budapest, Szent István Társulat – Luther Kiadó, 2010. 289305.
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MOL XIX-B-1-x, 10-2/35/1963
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Antall József megfigyelésével kapcsolatban ld. RAINER, 2008, 79-157, 205-259.
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MOL 288. f. 5/44. ő. e.
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Hazafias Népfront vezetőségébe szánt koalíciós politikusokról.725 A felsoroltak egy része
bizonyíthatóan a politikai nyomozó szervek hálózatának tagja volt.726
Az állambiztonság a következő hónapban több összeállítást is készített a Hazafias
Népfrontról. Ezekben a mozgalom korábbi tevékenységére utalva figyelmeztettek a
szervezés veszélyességére: „A párt vezető szervei előtt is ismeretes, hogy a Hazafias
Népfront a jobboldali opportunizmus egyik bázisát képezte, amit Nagy Imrének, a Népfront
I. kongresszusán elmondott beszéde is nagymértékben elősegített.”727 A pártközpontba
érkező összefoglaló a mozgalmon belüli viszonyok kritikája mellett személyesen Dávid
Ferenc elnök bírálatát is tartalmazta. A jelentés komoly veszélynek látta a polgári
politikusok megélénkült érdeklődését a népfront iránt. A korábbi információkat felidézve
jelentették például, hogy Kovács Béla június végén több vezető kisgazdapárti
funkcionáriusnak ajánlotta a mozgalomba történő belépést. Az aktuális híresztelésekkel
kapcsolatban pedig arról számoltak be, hogy egyes volt politikusok szerint várható a Kádárkormány politikájának kiszélesítése.728 Végül már egy árnyékkormány megszervezésének a
rémét (Németh Imre vezetésével) is felvázolták. Mindezért ismételten javaslatot tettek
megbízható pártonkívüli politikusok bevonására.
Az állambiztonság figyelemmel kísérte a mozgalom vidéki megszerveződését is. A helyi
szinteken „reakciósnak” minősülő közszereplők véleményét éppúgy feljegyezték, mint a
Hazafias Népfront megválasztott vezetőinek elismertségét. Ez utóbbival kapcsolatban a
szerv maga is megfogalmazta álláspontját, jelezve, hogy Ortutay Gyulának, Barcs
Sándornak részben, Mihályfi Ernőnek és Dinnyés Lajosnak egyáltalán nem érzékelhető
befolyása a tömegekre.729
A Hollós Ervin vezette osztály az ellenséges beállítottságú, jobboldali polgári politikusok
ismételt térnyerésére figyelmeztetett.730 Ugyanakkor a rendelkezésre álló ügynökhálózat
segítségével adott esetben a szervek azt is ki tudták szűrni, ha valaki taktikai okból valódi
véleményétől eltérő módon nyilatkozott különböző helyzetekben. Antall József népfrontot
725

A javaslat „józan gondolkodású pártonkívüli polgári politikusokként” írta le, az egykori párttagság
megjelölésével a következő személyeket: Pulai István NPP, Horváth János NPP, Dr. Idrányi Barna FKP, Filó
Sámuel FKP, Balogh György, dr. FKP, Kapócs Ferenc, dr. FKP, Beothy (Salgó) Ottó, SZDP, Fehér András,
SZDP, Hegedűs Magda, SZDP, Varga Elek, SZDP
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Ez Pulay István esetében a beszervezésről szóló ún. 6-os kartonnal is bizonyítható. – ÁBTL 2.2.2 Hálózati
nyilvántartások „Pál Zoltán” (18/23)”. Más esetekben a hálózati tevékenység kikövetkeztethető, illetve a
kortársak nyilatkozatai alapján valószínűsíthető.
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ÁBTL 4.1. A-985 „A belső reakció helyzete, taktikája 1957-ben. A volt koalíciós pártok jobboldali
elemeinek tevékenysége az ellenforradalom alatt, után és az emigrációban”
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A pártvezetés számára összeállított anyagban többek között Bencsik Gyula és Antall József véleményét
idézték. Az anyag összeállítói fontosnak tartották Z. Nagy Ferenc, Kálmán Ferenc (FKP), Kocsis László,
Bilkei Gorzó Nándor (PDP) megnyilatkozásainak rögzítését is.
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A jelentés az ellenőrzések 1957. október 25-i állapotát tükrözte.
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Az állambiztonság elemzői attól tartottak, hogy a népfront az egykori politikusok legális fedezékévé válhat,
a polgári politikusok a mozgalom programjait felhasználva terjeszthetik nézeteiket.
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támogató nyilatkozatának hitelességét például egy másik forrásból származó információ
kérdőjelezte meg. Ezek szerint az egykori miniszter kijelentette: „A külpolitikai helyzet nem
olyan, hogy gyors változásra lehetne számítani. A legfontosabb a magyar nép börtönökben,
internálótáborokban sínylődő embereinek, értékeinek megmentése. Ezért áldozatot is kell
vállalni. Ő minden számításba kerülő kisgazdát rábeszél a Népfrontba való belépésre, bár ő
személy szerint nem venne részt.”731
A korai belügyi jelentések sajátossága, hogy közvetett módon a legfőbb döntéshozatali
fórumon elhangzottak is visszatükröződtek bennük. A HNF Iroda belső helyzetének
bizonytalanságairól szólva, az MSZMP PB 1957 szeptember 17-i ülésén732 zajló viták is
kritikus éllel kerültek egy összegzésbe. A pártirányítás megszilárdulása után ilyesmire többé
már nem került sor. Az állambiztonság folyamatosan mérte a népfronttal kapcsolatos
véleményeket, a potenciális társutasok reakcióit. Ezek nagyrészt sematikusan ismételték a
korábbi megállapításokat. Az MSZMP VIII. kongresszusa előtti helyzetről készített
összefoglaló sűrítetten tartalmazza mindazt, amit a belügy dolgozói az újjászervezett
népfronttal kapcsolatban ismételgettek: „A (…) kongresszusi irányelvek megjelenése óta
növekedett azoknak a volt FKP politikusoknak a száma, akik esélyesnek tartják magukat a
társadalmi és politikai életben való szereplésre. Bevonásukat azonban különböző
feltételekhez kötik, további engedményektől várják. Élénk figyelemmel kísérik olyan volt
politikai partnereiket, akik már bekapcsolódtak, vagy akikkel a kormány ilyen vonatkozású
tárgyalást folytat.”733 A belső ellentétek, a társutasok megítélése (a korszak jellemző
frazeológiájával: „tömegeiktől elszakadt egykori politikusok”) mellett idővel egyre több,
együttműködésre utaló elem jelent meg. Ezek szerint a volt politikusok egy részének
véleménye szerint az MSZMP helyes irányvonalával egyet lehet érteni, a baj csak azzal van,
hogy a szektás középkáderek ezt elsikkasztják. Innen már csak egy lépés annak kimondása,
hogy a rendszer belülről történő javítása érdekében szükségszerű a társutas szerepvállalás.
Úgy tűnik, hogy a mozgalomra vonatkozó végső párthatározat megszületése, valamint a
társutas káderek kiválasztása (a pártirányítás biztosítása) után az állambiztonság Hazafias
Népfront iránti érdeklődése is alább hagyott. Az újjáélesztett transzmissziós szerv nem
jelentett veszélyt a hatalom számára. Az egykori koalíciós partnerek tanulmányozása
azonban tovább folytatódott. 1958-ban a tervezett választások közeledtével ez különösen
aktuális kérdéssé vált.
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Id. Antall József kihallgatása során tett hasonló nyilatkozatairól ld. RAINER, 2008, 48-49
ld. fenn
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A „volt koalíciós pártok” állambiztonsági kezelése

Miután 1957 decemberében megtörtént az állambiztonság és a pártközpont viszonyainak
rendezése, a Belügyminisztériumban átfogó elemzés készült a belső ellenség, benne a volt
koalíciós politikusok működéséről.734 A választások közeledtével a politikai rendőrség
számba vette, hogy milyen reakciók várhatók az anti-elit részéről. A dokumentum
elsődleges megállapítása az ellenség tömegbefolyásának szűkülése volt, amelynek kapcsán
a nemzetközi tényezők mellett és a párt helyes politikájának dicséretén túl az
állambiztonsági szervek tevékenységét is kiemelték. Az ellenséges erők taktikájával
kapcsolatban a következő alapvető téziseket rögzítették: előtérbe került a harmadik út
politikája, a szocialista ellenes nemzeti egység szervezése, illegális szervezetek épültek ki,
ugyanakkor meghatározó maradt a nyugati követségek szerepe. A BM II/5-a alosztályon
figyelemmel kísérték az ún. jobboldali szociáldemokraták tevékenységét is. A célkeresztben
itt elsősorban Révész András szerepe állt, akit a többi párttal létrehozott illegális koalíció
megszervezőjeként láttatták. Az egykori koalíciós társak megfigyelése azonban nemcsak
bel-, hanem külpolitikai szempontból is fontossá vált. Így a Belügyminisztérium illetékesei
az emigrációval fenntartott kapcsolatok ellenőrzése mellett alaposan szemlézték a külföldi
magyar folyóiratokat, keresve, hogy milyen üzenetet, bíztatást küldenek az országot elhagyó
közéleti szereplők az itthon maradottaknak. Az 1958-as összefoglaló például említést tett
Vámos Imre a Látóhatár folyóiratban írt elemzéséről, amely a kibontakozást csak belülről
tartotta lehetségesnek, illetve Faludy György végkövetkeztetéséről, amely szerint „aki
itthon van, arra más szabályok érvényesek, ők kereshetik a kibontakozás Deák-útját”.735
Ezek mind az éles szembenállás feladásáról szóltak, amelyet egyértelműen a konszolidációs
politika sikereként állítottak be.
Az állambiztonság ellenőrző tevékenysége kiterjedt a hazai sajtóra is. A belügy munkatársai
árgus szemekkel keresték a bújtatottan kormányellenes megnyilatkozásokat, ezekből
különböző tendenciákat próbáltak kiolvasni. Ezek szerint a Népakarat a nemzeti
kommunisták, a Jövendő a népi írók, a Képes Magyarország a kisgazdapártiak véleményét
terjesztette. Az állambiztonság munkatársai tehát jól láthatóan a politikai teret az 1956-os,
illetve 1948 előtti sémák alapján leíró elgondolásokkal dolgoztak. Ehhez igazodva
készítettek különböző konstrukciókat, tettek javaslatokat. Az újjáinduló titkosszolgálat a
nyomozások során olyan eseteket keresett, amely az ellenséges erők közös szervezkedésére
utalt, amelyre hivatkozva immár a „szocialista törvényesség” keretei között is
734
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folytatódhattak a megfigyelések. „A fent kifejtett célok érdekében szívósan dolgoznak azon,
hogy minden ellenséges és ellenzéki erőt összefogjanak a Párt ellen. Ennek a „nemzeti
egység”-nek az élére a népi írókat helyezik.”- jelentették például néhány követségi, illetve
baráti összejövetelen tett kijelentésre alapozva.736 A politikai rendőrség elemzői szerint
különböző egymásra ható csoportok lazán összefogott láncolata volt kialakulóban. Ezen a
„népiesek”, „nemzeti kommunisták”, jobboldali szociáldemokraták, kisgazdák, más
politikusok, művészek, értelmiségiek, egyetemisták személyes kapcsolati hálóját értették.
Egy másik 1958 áprilisában készített összefoglaló kifejezetten az egykori koalíciós
pártokkal kapcsolatos állambiztonsági információkat és konstrukciókat foglalta össze.737 Az
elemzés számba vette a „volt koalíciós pártok”: az SZDP, az FKP, a Petőfi Párt 1956-os
kormányellenes megnyilatkozásait. A propagandával összhangban az állambiztonság is úgy
tartotta, hogy a pártok vezetői nyugati nagyhatalmak beavatkozásában bíztak, sőt
hivatalosan és illegális úton is kérték fegyveres alakulatok Magyarországra küldését.
Összességében az anyag a valóságosnál sokkal tudatosabb cselekvéssorozatként ábrázolta az
egykori politikusok tevékenységét: „Követelték az un. koalíciós kormány létrehozását, fő
céljuknak tekintették a kormány egységének megbontását. A kormányban való részvétel
esetében olyan engedmények megadását akarták kierőszakolni, mellyel lehetetlenné teszik
az ellenforradalom fegyveres leverését.”738
Végső soron az állambiztonság összegezte az egykori koalíciós pártokkal és politikusokkal
kapcsolatos vádakat. A pártvezetés számára készített dokumentum a Kádár-kormány ellen
folytatott aknamunka különböző formáit sorolta fel. Ezek mindegyike potenciális eljárások,
perek kiindulópontjául szolgálhatott volna: 1) Illegális koalíció létrehozása, kormányellenes
tanácskozások (1956. november- 1957 január) szervezése. 2) Kapcsolatépítés nyugati,
imperialista követségekkel. A vád szerint az ő javaslatukra került az ENSZ napirendjére a
„magyar ügy”. 3) Kapcsolatépítés a direkt imperialista politikát folytató nyugati
emigrációval. 4) A sztrájkok, tüntetések támogatása. 5) Az ellenforradalom vívmányainak,
például a munkástanácsoknak, a védelme. 6) A nyugtalanság fenntartására, a
létbizonytalanság híresztelése. 7) A különböző társadalmi rétegek megbontása, így
kivándorlási láz és kiszökési hullám generálása. 8) Az ország kilátástalan gazdasági és
politikai helyzetének propagalása. 9) A MUK mint fegyveres ellenállás meghirdetése.
Az anyag tehát minden ellenségesnek ítélt, üldözendő, büntetendő cselekménnyel
megpróbálta összefüggésbe hozni az egykori politikusokat. Ebben az állambiztonságnak azt
736
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tevékenysége az ellenforradalom előkészítésében és az ellenforradalom alatt
738
ÁBTL 4.1. A-976
737

155

az igyekezetét is tetten érhetjük, ahogy valamilyen módon magyarázatot akart adni 1956
októberi csődjére, illetve eredményt kívánt felmutatni az ellenséges központ azonosításával.
A kidolgozott konstrukciók azonban nem váltak az MSZMP politikájává, nem illeszkedett a
konszolidációt hirdető elképzelésekbe. Egységes politikai erőként az egykori politikai
pártokat nem sikerült kriminalizálni, bűnbakká tenni. Így az állambiztonsági elemzés a
pártok módosított taktikájára is figyelmeztetett, amelyben szintén egységes vonásokat
igyekezett kimutatni a különböző politikai csoportok között: 1) A kormánnyal szembeni
ellenséges állás módosulása. (pl: FKP politikusok gazdasági szakemberként lépnek fel). 2)
Fokozottabb konspiráció folytatása, felkészülés a hosszú harcra. 3) Ellenséges aknamunka
olyan rejtettebb módjainak (pl. rémhírterjesztés) alkalmazása, ami nehezen bizonyítható.
Ugyanakkor idővel megkezdődött a különböző politikai csoportok eltérő módszerekkel
történő állambiztonsági kezelése.
A megtorlás 1957-es elsődleges akciói illetve az 1958-as választások után a BM II/5-a
alosztály új szemlélet alapján foglalkozott az egykori kisgazda politikusokkal is. Innentől
látványos intézkedésekre nem került sor. A szervek a bomlasztás mindennapi
aprómunkájához láttak hozzá. A megfigyelések immár kiterjedtek a baráti társaságok
összejöveteleire is. A belső elhárítás központi és megyei munkatársai különböző
titkosszolgálati eszközökkel szerzett adatok alapján akarták dokumentálni az izgató,
rémhírterjesztő kijelentéseket az egész országban. A megfigyelésekre, a már említett,
központi direktívák alapján került sor. Az egyes esetek állambiztonsági leírásai,
messzemenően visszatükrözték ezeket az elvárásokat.
Egy 1962-es összefoglaló739 az ügyek számával kapcsolatban a következő adatokról számolt
be: 1958-ban feldolgozás alatt állt 6 ügy (4 csoportos, 2 személyi), míg a feldolgozás alá
vont személyek száma összesen 26 fő volt. Az elkövetkező évek statisztikai adatai a
következőképpen alakultak: 1959: 11 ügy (6 csoportos, 5 személyi) 37 személy, 1960: 14
ügy (10 csoportos, 4 személyi) 45 személy, 1961: 5 ügy (3 csoportos, 2 személyi) 20-22
személy, 1962: 5 ügy

(1 csoportos 4 személyi)

12-15 személy. Az állambiztonság

munkatársai tehát országosan gyűjtötték a terhelő adatokat az egykori kisgazda
politikusokról. Számba vették azokat a mondatokat, amelyek alapján megzsarolhattak egy
személyt, vagy felhasználhatták egyéb célokra. A nyomozások azonban nem váltak
tömegessé. A felderített esetek is csekély súlyúak voltak, nem voltak alkalmasak egy
nagyobb ügy kreálására. Az alábbi táblázat jól érzékelteti mindezt. 1958-62-ben a Független
Kisgazdapárt „jobboldali vonalán” az alábbi ügyekkel foglalkoztak a megyei alosztályok és
a központi alosztály:
739
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Helyszín (idő)
1958
Budapest

Baranya megye
Csongrád megye

Megfigyelt csoport / személy

Az összefoglaló megjegyzése

A Hungária Kávéházban összejáró jobboldali
kisgazdák (ismertebb tagjai: Bencsik Gyula740,
Szemes József741, Czövek Jenő742)
Koszér Nándor743 és 5-6 jobboldali kisgazda
csoportosulása
9 főből álló kisgazda „toto-lottó” társaság

(A csoport bomlasztásának
történetét ld. alább.)

Hajdú megye
Baranya megye
1959
Csongrád megye

Csősz László744 tanár körüli csoportosulás
2 jobboldali kisgazda

Kistelek

Tóth István volt FKP vezető, volt kereskedő,
10-12 fős csoportja

Heves megye
Heves megye

Török Sándor és 4 társa
Fülöp Kola István és társai, hatvani lakosok
volt jobboldali FKP vezetők
Herczeg János csitári lakos, volt FKP tag,
Gombás Lajos volt katonatiszt
Koszér Nándor, Czirják Antal, volt FKP
képviselő, Horváth József volt FKP újságíró
Németh Imre volt FKP vezető
Megyeri Ernő, volt FKP képviselő, ellenséges
kijelentéseket tett, restaurációs törekvéseket
hangoztatott
Bedő Károly, volt jobboldali kisgazda, párt és
kormányellenes kijelentéseket tett
Astoria Kávéházban rendszeresen összejáró 810 volt jobboldali kisgazda (vezető: Samu
László)
Fodor Gellért volt FKP képviselő

Nógrád megye
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Zala megye

Zala megye
Budapest (II/5-a)

Budapest (II/5-a)
1960
Budapest
(II/5-e)
közösen
Budapest (II/5-a)

Hajdú megye

Németh Dezső volt FKP politikus

Bodor György és Nagy Endre, jobboldali
kisgazdák
Horváth Dénes, volt FKP újságíró, disszidens
személy
Őry István745, volt FKP főispán és 6-8 fős
csoportja
Pongrácz Aladár746, volt FKP képviselőt,
államtitkár
Dr. Balogh György, volt FKP képviselő (1956
pártszervező)

740

A csoportot 1959-ben
bomlasztották.
Izgatásért őrizetbe vették őket
Illegálisan nyugatra szökött és
sajtótermékeket juttatott be az
országba.
Egy kulák lakásán jártak össze, tszek ellen agitáltak, nyugati
kapcsolatokat kerestek.
A csoport bomlásnak indult.
Illegális szervezkedés létrehozását,
fegyverek szerzését tervezték.
„Kártyázás ürügyén” összejártak 3
jobboldali személlyel
Izgató kijelentéseket terjesztett.
Rendőri
figyelmeztetésben
részesítették 1960-ban.
Rendőri
figyelmeztetésben
részesítették 1960-ban.
A csoportot 1960-ban
bomlasztották.
Rendőri figyelmeztetésben
részesítették 1960-ban.
Az ügyet 1962-ben realizálták.
Hazacsalás céljából átadták a BM
II/3. Osztálynak, azaz a
hírszerzésnek.
Izgató, rémhírterjesztő
tevékenységet fejtettek ki, főleg a
tsz-ekkel kapcsolatban
A termelőszövetkezetekkel
kapcsolatos izgató kijelentéseket
tett.
Széleskörű kapcsolatot tart fenn a
volt jobboldali politikusokkal.

Életrajza szerint ebben az időben a 22. sz. Építőipari Vállalatnál dolgozott. — VIDA-VÖRÖS, 1991, 23.
Életrajza szerint 1957-ben rendőri felügyelet alá helyezték, ezt követően visszavonultan élt falujában. —
VIDA-VÖRÖS, 1991, 186.
742
Életrajza szerint villanyszerelőként és ellenőrként dolgozott. — VIDA-VÖRÖS, 1991, 41-42.
743
Életrajza szerint 1956-os szerepvállalása után visszavonultan élt. — VIDA-VÖRÖS, 1991, 108.
744
Életrajza szerint az 1956-os évfordulók kapcsán preventív őrizetbe vették, 1959-ben elhuny. — VIDAVÖRÖS, 1991, 39-40.
745
Életrajza szerint 1961-ben három hónapra letartóztatták. — VIDA-VÖRÖS, 1991, 147-148.
746
Életrajza szerint a közélettől való visszavonulása után ügyvédként dolgozott. — VIDA-VÖRÖS, 1991, 161.
741
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Futó Dezső747, a Kis Újság volt szerkesztője,
Belvárosi Kávéház

Budapest

Budapest,
kerület

XIV.

Bíró Jenő társasága hetenként a Hungária
Kávéházban 5 fős

Hajdúböszörmény

Dr. Zsarnai Kálmán, volt FKP főispán (1956
pártszervező)
Bagoss Imre kulák, volt FKP képviselő

Pécs

Baranyai Vince 6-8 fős laza csoportosulása

Baranya megye

László István, volt képviselő 8-10 fős laza
csoportosulása, üzlethelyiségekben járnak
össze
dr. Serfőző Béla, volt FKP tag volt jobboldali
kisgazdákkal, hallgatják a nyugati rádiók
adásait, azokat terjesztik
Munkácsy István, volt FKP választmányi tag,
volt kulák
Veres Menyhért, volt FKP képviselő több volt
FKP vezetővel összejár

Szolnok megye
Dombrád
1961
II/5-a
Borsod megye
Csongrád megye

Veszprém megye
Pest megye

feldolgozás alatt álló
ügyek
Borsood megye
Békés megye

II/5-a
Heves megye
Budapest

Budapest

Nemes Lajos, volt FKP és NPP funkcionárius
Tóth Dezső, volt jobboldali kisgazda személy
baráti körével rendszeresen összejár
dr. Joó Béla, volt FKP megyei vezető, Horváth
Antal az FKP volt megyei nyomdájának
vezetője
dr. Hóri András, volt jobboldali FKP taggal.
Bihari Nagy Lajos748, volt FKP képviselő egy
laza csoportosulás vezetője

Hitvallók” fn. egyházi ügyben feldolgozás alatt
tartanak 2 volt jobboldali kisgazdát
3 volt jobboldali kisgazdát tartanak feldolgozás
alatt
Nemes Lajos, volt FKP, NPP funkcionárius
dr. Ocsovai Sándor, volt jobboldali kisgazda
Futó Dezső, volt FKP jobboldali személy, aki a
Belvárosi Kávéházban több volt jobboldali
politikussal összejár
„Ellenállók” fn. ügy realizálása után Bodor
György és társai kintmaradt kapcsolatai

Több jobboldali politikussal
összejárt, kapcsolatot tart Révész
András jobboldali szocdem.
vezetővel.
A kül- és belpolitikai eseményeket
tárgyalták meg reakciós
szemszögből.
Társaságával hetenként összejárt a
Rudas fürdőben
Ellenséges tevékenységet fejtett ki a
tsz-ek bomlasztására. Szovjetellenes
kijelentéseket tesz.
Céljuk a koalíciós és más pártok
tagjainak összetartása
rendszerváltozás esetére
Fő céljuk a tsz-elleni aknamunka.

Rendszerváltozásról beszéltek, tszellenes kijelentéseket tettnek.
Tsz-ek ellen uszított.
A csoportot sikerült folyamatosan
szétzülleszteni.
Röpcédulázással gyanúsítható.
Az összejövetel célja és résztvevők
nem ismertek (!)
Rémhírterjesztők” fedőnéven egy
csoportosulás feldolgozása
Kémgyanús személy
Demokrácia-ellenes, szovjetellenes
kijelentéseket tettek.

Figyelő dossziét nyitottak.

Röpcédulázás gyanúja.
Illegális pártszervezés gyanúja

Utólagos ellenőrzés.

7. sz. táblázat: Egykori kisgazda politikusok elleni állambiztonsági eljárások (1958-1962)

747

Életrajza szerint 1956 után raktárosként, majd a Belvárosi Kávéház helyettes üzletvezetőjeként dolgozott.
— VIDA-VÖRÖS, 1991, 64-65. A rá vonatkozó állambiztonsági értesülésekkel kapcsolatban ld. még a
továbbiakat.
748
Életrajza szerint őrként dolgozott, 1959-ben nyugdíjba vonult. — VIDA-VÖRÖS, 1991, 27-28.
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A Kisgazdapárt megfigyelésére nyitott objektum-dosszié alapján a párttal kapcsolatban
1959 után már nem zajlott intenzív munka.749 Vélhetően egyes kiemelt személyeket külön
ügyekben figyeltek meg.750 A vonal vezetője, a dosszié tartótisztje többször változott, ami
szintén lassíthatta a munkát. Egyikük féléves beszámolója betekintést nyújt az egykori
kormánypárttal kapcsolatos központi intézkedésekbe.751 Ez inkább utal már egy lassan
működő bürokratikus apparátusra (ügynökök minősítése, beszervezések aprólékos
előkészítése, pécsi utazás szervezése, dossziérendezés) mint egy a proletárdiktatúra
hatalmán éberen őrködő szervezetre.
A Belügyminisztérium a megfigyelések mellett egy megbízható politikai elemző műhellyé
vált. A különböző módszerekkel szerzett információk alapján egyre mélyebb analíziseket
készített a nyilvános szférák mögött zajló politikai tevékenységről. A „jobboldali
kisgazdák” körében 1962 júniusában már a bekövetkező „bomlási folyamat” tényezőit
vették számba:752 1) A párt és a kormány helyes politikája, a gazdasági és politikai
konszolidáció, ami reménytelenné tette a jobboldali vezető személyek elképzeléseit egy
esetleges koalíciót illetően. 2) A Hazafias Népfront munkájába bekapcsolódó, gazdasági és
társadalmi funkciót vállaló volt vezető személyek szereplése. 3) Az FKP. szervezetének és
anyagi bázisának megszüntetése.753 4) A tekintélyes volt vezetők elhalálozása, kiöregedése,
egyesek passzivitásba vonulása. 5) Az FKP vezetők erkölcsi és anyagi rehabilitálása,
valamint a nyugdíjrendezések754. Mindez a „szövetségi politika” állambiztonsági
felfogásaként is értelmezhető.
A jelentés megnyugodva sorolta azokat, akik beilleszkedtek a rendszerbe, részt vettek a
„szocializmus építésében.” Ez elsősorban azt jelentette, hogy a termelőszövetkezetek tagjai,
propagátorai lettek, mint Z. Nagy Ferenc755, Filó Sámuel756, Katona Jenő757. A vidéki
funkcionáriusok nagy részét és az egykori FISZ-tagokat, a beilleszkedést kereső, ingadozó
elemként jelölték meg. A rendszerrel szembenálló, a rendszer megváltoztatására váró
ellenséges tábor számát 140 főre becsülték. A velük kapcsolatban említett ügyek és jelzések
többsége izgatás, rémhírterjesztés volt. Ezek hátterében többnyire a tsz-szervezések közbeni
kritika megfogalmazása állt. 1962 nyarán országosan 7 ügyben folyt operatív feldolgozó
749

ÁBTL 3.1.5. O-14820/1a
ÁBTL 3.1.5. O-11386 „Árvai”
751
ÁBTL 3.1.5. O-14820/1a ,
752
Az 1962. június 19-én készült összefoglaló jelentés a volt pártok 1956 utáni ellenőrzésével foglalkozó, BM
II/5-a Alosztályon keletkezett utolsó dokumentumok egyike. - ÁBTL 3.1.5. O-14820/1a
753
ld. „pártcsökevények felszámolásáról” szóló részt.
754
ld. rehabilitációról szóló részt.
755
VIDA-VÖRÖS, 1991, 96-97.
756
VIDA-VÖRÖS, 1991, 63-64.
757
VIDA-VÖRÖS, 1991, 137-138.
750
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munka, ezekben 25-30 személyt tartottak ellenőrzés alatt. Rajtuk kívül mintegy száz
jobboldalinak minősített kisgazda állt — múltbeli vagy aktuális tevékenysége miatt —
hálózati megfigyelés alatt. Az egykori politikustársak kapcsolati hálóit az állambiztonság
alaposan ellenőrizte, de észlelték más polgári pártok vezetőinek találkozásait is.758
Rögzítették, hogy a kialakult lazább csoportosulások tagjai nem tekinthetők egységesen
ellenségesnek, azokban lojális személyek is megtalálhatók. A megfigyeltek távol tartották
magukat a rendszerellenes szervezkedésektől, a nyílt akcióktól, sőt olykor még társaikat is
figyelmeztetették ennek helytelenségére.
Az ellenőrzések során megnyugodva állapították meg, hogy az egykori kisgazda politikusok
az emigrációval csak szórványos levelezési kapcsolatot tartanak, és a köztük lévő ellentétek
inkább nőttek, mint csökkentek. Így az FKP jobboldali elemeinek társadalmi veszélyessége
minimálisra csökkent. Ellenőrzésüket azonban nem adták fel. Ennek indoklását a
külpolitikai fejleményekre, kifinomuló taktikájukra és társadalmi presztizsükre alapozta az
állambiztonság. Továbbá élénken éltek 1956 tapasztalatai, amikor egyik napról a másikra
országosan is újjászerveződött a párt.
Így az átnevezett III/III. Csoportfőnökségen tovább folyt az egykori kisgazdákkal
kapcsolatos titkosszolgálati munka. 1962 őszére BM III/III-1-a alosztályra759 került
nyomozók (központilag) három „jobboldali” kisgazda csoportosulást tartottak hálózati
ellenőrzés

alatt,

információkat.

760

valamint

15-20

további

személyről

gyűjtöttek

rendszeresen

Az ekkorra általánossá váló értékelés szerint Antall József761, Futó

Dezső762 vagy Samu László763 környezetében létrejött személyes, baráti találkozókat az
állambiztonság már nem minősítette ellenséges szervezkedésnek. Azonban szűk körben
zajló politizálás, az egyes „polgári” politikusok (nacionalista, jobboldali értelmiségiek) közti
kapcsolatfelvétel továbbra is érdekelte a szerveket. Ez a fajta véleményfürkészés kiterjedt a
belpolitikai élet eseményeinek minősítésére és a megfigyeltek vágyaira, terveire,
elképzeléseire is. A jelentő hálózatok sajátos formában pótolták a rendszerből hiányzó
758

A belügyi elemzések közös platformjukként a nacionalizmust és revizionizmust látták. Továbbá az
esetleges rendszerváltozással kapcsolatos elképzeléseikben ismertek fel hasonlóságot.
759
Az állambiztonság 1962-es átszervezése után a kisgazdák, megfigyelésével, kezelésével tovább is
ugyanazok a szakértők foglalkoztak.
760
ÁBTL 3.1.5. O-14820/1a ÁBTL BM III/III-1-a (Összefoglaló jelentés a volt FKP. jobboldali elemeinek
vonaláról, 1962. október 17.)
761
Az egykori miniszter, pártigazgató, az egyik legtekintélyesebb volt kisgazda politikusnak számított. Sokan
igazodtak véleményéhez. A jelentésekben szerepelt, hogy az egykori politikusok körében többször felmerült a
bekapcsolódás békés formája, de erre csak feltételekkel, az MSZMP kezdeményezésére lettek volna hajlandók.
762
A volt FKP, később Pfeiffer-párti képviselő, újságíró, a Belvárosi Kávéház helyettes üzletvezetőjeként
könnyen kapcsolatba léphetett volt kisgazda és más polgári politikusokkal. Az állambiztonság izgató,
rémhírterjesztő tevékenységet rótt a számára, amelynek félbeszakítására készültek.
763
Őt korábban ellenséges propaganda és rémhírterjesztésért már rendőrileg figyelmeztettünk – a jelentések
szerint Mátyás pincében összejáró, polgári politikusokból, álló (nacionalista értelmiségi személyekből) baráti
köre volt.
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nyilvánosságot: a közvélemény, a közhangulat kutatásának bevált módjai közé tartoztak.764
1962-ben például különösen érdekessé vált, miként reagál az „anti-elit” az MSZMP
lépéseire. A koncepciós pereket érintő rehabilitációkkal kapcsolatban például rögzítették azt
a várakozást is, hogy a felülvizsgálatok folytatódnak és kiterjednek majd a kisgazda
vezetőkre (Nagy Ferenc) vagy akár a Nagy Imre-perre is.
Tehát az egykori politikusok már nem szervezkedő, összeesküvő csoportként jelentek meg.
Az ellenséges személyek társadalmi veszélyességét abban látták, hogy bizonytalanságot
keltenek, és másokat, akik erre hajlandóak lennének visszatartanak a közéleti szerepléstől (a
saját kompromisszumok megkötésétől). Az állambiztonsági megfigyelések emellett olykor
az ellenséges, illetve ingadozónak ítélt káderek mellett a társutasokról is szolgáltak bizalmas
információkkal. Bár a párttagok, állami vezetők megfigyelését a belügyi rendelkezések (a
Rákosi-rendszer rossz tapasztalatai) alapján kifejezetten tiltották,765 a beszélgetőpartnerek
után nyomozva esetükben is keletkeztek operatív anyagok. Az állambiztonság például
Gulácsy Györgyre hivatkozva jelentette azt a terjedő pletykát, amely szerint Kádár János
helyett Bognár József lesz a miniszterelnök.766 A jelentés rögzítette azt is, hogy Futó Dezső
a jelenkor Deák Ferencét látta egykori képviselőtársában. Az operatív információ szerint
Bognár lelkesedő képviselőtársát némileg leintette belpolitikai lehetőségeit illetően, miután
visszaemlékezett Kádár 1957-es négyszeri megkeresésére, megelégedve jelentette ki, hogy ő
a rendszer egyik reklám arca, a szocialista tervgazdálkodás szakértője világszerte.767
A BM II/5-a alosztály munkatársai aprólékos adatgyűjtést folytattak a Nemzeti
Parasztpárttal kapcsolatban is. Az 1956 októberében összekeveredett iratok rendezése, az
operatív és nyilvántartó osztályok intenzív munkája ellenére is hónapokat vett igénybe. A
pártról vezetett objektum-dosszié rekonstruálása 1957. július 15-én fejeződött be. Ez az
iratanyag összefoglalóan tartalmazta az egykori koalíciós partnerről rendelkezésre álló
állambiztonsági tudást.
A dosszié alapján a parasztpárti politikusok megfigyelése, manipulálása szintén 1945-től
dokumentálható. A koalíciós társról folyamatosan jelentettek az ÁVO helyi előadói, hálózati
személyei.768 A fontosabb ülésekről fennmaradt anyagok a párton belüli frakcióharcokról,

764

Megfigyelése azonban tovább folytatódott.
TABAJDI-UNGVÁRY, 2008, 27.
766
ÁBTL 3.1.5. O-14820-1/a
767
A jelentés szerint a beszélgetés során további egykori parasztpárti szakemberek bevonásának a lehetősége
is felmerült. ÁBTL 3.1.5. O-14820-1/a
768
GYARMATI György: Ha tiéd az ÁVO, tied a hatalom... A politikai rendőrség működése 1947–1948-ban
In: Államvédelem a Rákosi-korszakban. Szerk.: GYARMATI György. Budapest, Történeti Hivatal, 2000. 97133.
765
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tervekről, csoportosulásokról szóltak.769 Az objektum-dosszié alapján Veres Péter
folyamatos megfigyelése 1946-tól bizonyítható. A párt elnökére 1951-ben az ÁVH-n külön
személyi dossziét nyitottak.770 A titkosszolgálatok adatgyűjtése csak azután maradt abba,
hogy Verest Kossuth-díjjal tüntették ki és a Magyar Írók Szövetségének elnöki pozíciójába
került.771
A Nemzeti Parasztpárt 1956-os tevékenységéről készített első összefoglaló 1957. július 4-én
készült el. 1957 szeptemberétől már a párt jobboldali személyeivel kapcsolatban folyt a
munka. A megfigyelendők körét 1958 januárjában listázták is. A személyre szabott
válogatás után kialakult az a kör, akinek megfigyelése, ellenőrzése az állambiztonság
feladata lett.
A pártról készített elemzések bemutatták a választóbázis 1949 és 1956 közötti sorsát, illetve
átalakulását. Az anyagok rögzítették azt a kortárs vélekedést, amely szerint a pártra a
szervezeti élet 1949-es megszűnése után sokan „tartalékpártként” tekintettek. A lejegyzett
vélemények szerint adott helyzetben az MDP vezetősége fel kívánta használni a
parasztpártiakat, ezért nem jutottak a szociáldemokraták sorsára.772 (Hasonló elgondolások
fogalmazódtak meg a Hazafias Népfrontról is.773) Az 1957-ben készült jelentések az ezzel
kapcsolatos jeleket is felsorolták: pozícióban maradt kádereket (Veres Péter Írószövetség,
Darvas József miniszterségei), a másodvonalban meghagyott képviselőket (S. Szabó Ferenc,
Aczél József, Gém Ferenc, Dr. Borbíró Virgil, Dr. Zsebők Zoltán), valamint hogy az MDP
finanszírozta az NPP központ fennmaradását. Olyan apró jeleket is rögzítettek, hogy a párt
elérhetősége továbbra is szerepelt a telefonkönyvben, a tudósításokban néha szerepelt a
párthovatartozás, azaz a formális keretek fennmaradnak, vagy hogy a Hazafias Népfront
élére Szabó Pál kerül. Az állambiztonságot azonban elsősorban az 1956-os „koalíciós”
tárgyalások érdekelték. Az egykori pártelit körében született tervek, a belső egyeztetésekkel,
vitákkal kapcsolatos adatok számítottak a legértékesebbnek.

A Nemzeti Parasztpárttal kapcsolatos nyomozások hamar összefonódtak a népi írókkal
kapcsolatos állambiztonsági akciókkal (a kulturális elhárítás ügyeivel). A hálózat újjáépítése
769

ÁBTL 3.1.5. O-14822
A főként 1948-ből fennmaradt jelentések, információtöredékek, a bennük megfogalmazott hitek, tévhitek,
remények sajátos lenyomatai a korszak turbulens politikai változásainak. Az ÁVO dokumentumai több
esetben rögzítették Veres Péter letargikus állapotát, a közélettől való visszavonulási szándékát.
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A dossziéból utóbb kiemelték a Rajk-ügyre vonatkozó dokumentumokat, ezeket jegyzőkönyvezve
megsemmisítették. Ugyanakkor az iratok többi részét mivel azokat „történelmi szempontból
felhasználhatónak” vélték archiválták. – ÁBTL 3.1.5. O-14822
772
Ezt „Harmath” 1957. június 13-i jelentése is rögzítette: „Az MDP úgy tekinti az NPP-t, mint amelyre –
esetleg mint koalíciós partnerre –szükség lehet, ha a világpolitika Magyarországra kivetülő szovjet taktikája
ezt követeli.” - ÁBTL 3.1.5. O-14822/1
773
„Sikerült az átlagemberekkel elhitetni, hogy a Hazafias Népfront is egy tartalékbázis, amely a politikai
változás esetén egy koalíciós kormány egyik tartaléka.” - ÁBTL 3.1.5. O-14822/1
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azonban időt vett igénybe. 1957 elején még csak 6 ügynök és 2 informátor tevékenykedett a
központi alosztály irányítása mellett ezen az „állambiztonsági vonalon”, a megyei
szerveknél még kevesebb kollaboránssal rendelkeztek a nyomozók. Az egykori ÁVHsokból álló szervek mentalitásában kettőség mutatható ki. A népi írók irányába tett
megnyerési kísérleteket (pl. a Kossuth-díjasok kitüntetését774) az állambiztonság háborogva
fogadta. 1957 nyarán internálási tervek születtek Püski Sándorral kapcsolatban, de erre
ekkor nem került sor. Ugyanakkor a felsőbb szintű tervezetek kimondták, hogy elsősorban a
népi írók köréből szerveznének be új jelölteket a párt kultúrpolitikájának támogatása
érdekében. Az állambiztonság szorgalmazta a

párt jogi helyzetének tisztázását, hogy

megkezdhessék a népi írók jobboldalának ügynöki úton történő bomlasztását, s hogy a
párttal egyeztetve sor kerülhessen tekintélyes személyek bevonására a Hazafias Népfrontba.
1958 őszétől a titkosszolgálatok figyelme egyre jobban kiterjedt a különböző baráti
társaságokra. Az ezekből keletkező ügyek külön nyomozások keretében zajlottak le. A
Petőfi Párt általános megfigyelése mellett, a kulturális elhárítással foglalkozó szervek által
irányított akciók célja a „szövetségi politika” titkosszolgálati eszközökkel történő
elősegítése lett.
Az ügynököket felhasználták a nézeteltérések felnagyításához, a dezinformációval történő
zavarkeltéshez. A legmegbízhatóbbnak tartott hálózati személyek pedig arról is
beszámoltak, hogy kik számítanak vezéregyéniségnek, kikre gyanakodnak a párt
környezetében, hogy beépített ember775, továbbá tippeket is adtak letartóztatásokhoz. A
hálózati személyeket felhasználták a célszemélyek ideológiájának, helyzetértékelésének
megismerésére is.776 1957 nyarán a kulturális elhárítás, számba vette az irodalmi
kiadásokkal való manipulálás lehetőségeit is. A Hazafias Népfrontban a Petőfi Párt
nimbuszát felszámoló munkát javasoltak, kompromittálási, lejárató kampányterveket
készítettek. Az ügynököktől kapott tippek nyomán az állambiztonságiak számoltak a hírnév,
a pénz az egymás közti féltékenység, külföldi díjak, utazások hatásaival. Máskor különböző
békemozgalmi, kultúrdiplomáciai feladatokkal történő megbízások lehetőségeit vették
számba.777
„Kárpáti Aurél” 1957 októberében a parasztpártiakról írt jó szándékú kritikájának
végkövetkeztetése akár a hatalom törekvéseit is mutathatta: „A párt hasznos és használható
774

ld. alább
Az állambiztonság utólagos ellenőrzései szerint: Erdei Ferencről tudták, hogy feleségével, Majláth Jolánnal
együtt a kommunista párt titkos tagja, azaz NPP-be őket csak „beépítették”. Hasonló értesüléseik voltak Sipos
Gyula író, Fazekas Béla erdészeti főosztályvezető, Horváth István, Szücs Ferenc és Horváth János képviselő
múltjával kapcsolatban is.
776
„Sátor” 1957. június 29-i jelentése a névválasztás (Petőfi Párt) indokait összegezte. „Pál Zoltán” 1957.
október 22-i jelentése a párt ideológiájáról adott részletes elemzést. - ÁBTL 3.1.5. O-14822/1
777
ld. „Kárpáti Aurél” 1957. június 28-i jelentését. - ÁBTL 3.1.5. O-14822/1
775

163

útitársakra lel benne, ha módot nyújt arra, hogy eszmei zűrzavara vitákban tisztázódjék, ha
kételyei és megingásai és a tudatosan ellenséges ideológiai rombolás között különbséget
tesz a párt.” Mindenesetre tartótisztje, Engelhardt János főhadnagy ebben a szellemben
folytatta munkáját. A párttal kapcsolatos titkosszolgálati elemző tevékenység 1958 nyarán
erősödött fel. A választások közeledtével a párt egykori bázisának részletes bemutatására
adtak utasítást a hálózat tagjainak. A Nemzeti Parasztpárt 36 egykori képviselőjének, 2000
szervezetének, 400 ezer tagjának, 62 pártiskolájának sorsát bemutató összegzés igen
értékesnek bizonyult a kampány előkészítése során. A javaslat mellé átfogó bomlasztási,
dezorganizálási terv is készült. Az egykori politikusok visszavonulása azonban elsősorban
nem a Belügyminisztériumban zajló munka eredménye volt. Amint azt egy áttekintő anyag
megállapította: „a vonalon tapasztalható politikai helyzet arra enged következtetni, hogy az
NPP jobboldali elemei több kérdésben helyeslik a párt politikáját, elismerik az utóbbi évek
eredményeit, de saját nacionalista felfogásaikat nem adták fel, eszméiket baráti körben
terjesztik és igyekeznek fenntartani.”778Mindez azt is mutatja, hogy az állambiztonság
munkatársai továbbra is találtak alapot a megfigyelések folytatására. Az általuk ellenőrzött
kategória általános kezelése helyett azonban a parasztpárti elit esetében is egyes személyek
kerültek munkájuk középpontjába.
Az egykori politikusok hálózati ellenőrzése
Az 1956 utáni tömeges beszervezési kísérletekről szóló beszámolók megtalálhatók a
kortársak visszaemlékezéseiben.779 Az anti-elitre állított ügynökök számáról készített
hivatalos statisztikák azonban más képet mutatnak. Egy a BM nyilvántartó osztály által
1959 májusában készített jelentés rávilágít a pártok ellenőrzésének mértékére.780 Az
adatsorok szerint a szolgálatok sem az 1945 előtt működő781, sem az 1956-ban jelentkező
pártok782 esetében nem rendelkeztek tömeges hálózattal. Az egykori koalíciós – a jelentés
szerint a Függetlenségi Frontba tartozó – pártok jobboldali tevékenységet kifejtő vezetői és
tagjai közül a hálózatban 171 fő, operatív ügyekben 105 fő szerepelt. Az ügyekben
778

Az összegzés készítője már a BM III/III-3-a Alosztály volt. - ÁBTL 3.1.5. O-14822/1
LITVÁN György: 1957. In: Beszélő évek. A Kádár-rendszer története 1956–1968. Szerk.: RÉVÉSZ
Sándor. Bp., Beszélő, 2000, 39-40.
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BM II/11 1959. május 18. A BM II. főosztály központi és megyei osztályai által belső elhárítás területen
foglalkoztatott hálózatról a belső reakcióhoz tartozó ellenséges kategóriákról, ÁBTL 1.11.10. 52. doboz 12.
tétel 30-31.
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A „fasiszta és burzsoá pártok” és szervezetek volt vezetői és aktív tagjai közül a hálózatban 359, az operatív
ügyekben pedig 59 fő szerepelt. Az összesítés igen kevésnek találta a hálózatban foglalkoztatottak vagy a
feldolgozás alatt állók számát.
782
Az ellenforradalom alatti különböző pártok megszervezésében és létrehozásában az operatív osztályok
1958 januári adatai alapján 396 fő vett részt, ebből 28 fő volt korábban tagja fasiszta burzsoá pártoknak,
szervezeteknek. Az operatív ügyekben ebből a kategóriából a legnagyobb számban kémkedésben 8 fő,
rendszerellenes szervezkedésben 13 fő és demokrácia ellenes izgatásban 12 fő szerepel. Ebből a kategóriából
az 1958. évben és 1959 első felében mindössze 4 letartóztatás történt.
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szereplők 58%-a rendszerellenes szervezkedés miatt áll ügynöki feldolgozás alatt, 2 fő
emigrációs szervezetek részére végzett kémkedés, 5 fő ellenforradalmi tevékenység, 1 fő
demokrácia ellenes izgatás, 13 fő más okok miatt nyitott ügyekben szerepelt.
Bár az ügynökök mozgatásának néhány metszetét Standeisky Éva, Rainer M. János,
Szőnyei Tamás kutatásai révén ismerhetjük, a hálózati személyek teljes körének feltárása
még hosszas kutatásokat igényel. Témám szempontjából azonban néhány lényeges tézis
rögzíthető: Az 1945-1949 közti elitet vizsgálva figyelembe veendő az a generációs élmény,
amely ezt a csoportot jellemezte. Ez a korosztály a magyar belpolitikában számos
rendszerváltást ért meg. Tevékenysége, programja kibontakoztatására korlátozottan volt
lehetősége. A titokban történő szervezkedés (akár a nagyhatalmakkal kiépített viszony) a
politikaformálás nélkülözhetetlen elemévé vált. A különböző hatalmi, titkosszolgálati
szervekkel való kapcsolatfelvétel így a közéleti szereplés nélkülözhetetlen kellékének tűnt.
Mindez nem jelenti azt, hogy az informátori szerep elvállalása szükségszerű is lett volna. Az
emigrálás, a hazai ellenállás példái számosak. Ugyanakkor az egzisztenciális fenyegetettség
miatt nem kevés egykori közszereplő kényszerült bizonyos mértékű kooperációra.
Ugyanakkor a név- illetve identitásváltásban a kommunista politikusok jártak az élen. Az
illegalitásban választott mozgalmi nevek, névmagyarosítások száma köreikben kiugróan
magas volt. A Politikai Bizottság tagjai közül elég csak Kádár János vagy Aczél György
esetét említeni. Megjegyzésre érdemes, hogy az MSZMP vezetői is többszörösen voltak
üldözöttek és üldözők. Erre egyébként személyes imázsépítésben, a suttogó vagy nyílt
propagandában — magántitkaikat megtarva — maguk is hivatkoztak.
Tehát a hatalomban lévő és az onnan kiszoruló politikusok számos eltérő helyzetben
találkoztak egymással, illetve kerültek kapcsolatba különböző csatornákon az országot
irányítókkal. Az eltérő szerepekben és helyszíneken zajló érintkezések bár nem minden
érintettet befolyásoltak mentálisan, mégis érzékenyebbé tett a másik oldalon állók
személyes sorsa iránt. Azonban mindez korántsem volt teljesen titkos. Az állambiztonság és
a korszak történetéhez hozzátartoznak a lebukások is. A dekonspiráció az ÁVH
tömeghálózatának velejárója volt, az 1956-os forradalomban pedig számos titkos irat vált
ismertté. A lelepleződött egykori politikusokról nemcsak ügynöki jelentésekből, hanem más
egykorú forrásokból is értesülhetünk.783 Az állambiztonsági operatív iratok mégis
elsődleges forrásnak tekinthetők a személyes motivációkkal is számot vető politikatörténeti
elemzések számára.
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Például Ortutay Gyula naplója több hírt rögzített az ÁVH működéséről, lebukásokról – ORTUTAY, 2009,
164, 166, 192.
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A mélyebb analízis a történeti köztudatban leegyszerűsítően csak ügynöknek, besúgóknak
nevezett személyek tevékenységének számos típusát tárta fel. A hálózati személyeket eltérő
attitűdjeik miatt (a rugalmassá váló) állambiztonság is más és más feladatokra használta. A
jelentéseit „Buday” fedőnéven aláíró Pártay Tivadar munkáját egyértelműen egy politikusi
játszma részének tekintette784, vele szemben az apolitikus Szolnoki István („Vadász”) a
hangulatok, vélemények észlelésére volt alkalmas.785 Szentiványi József („Erdélyi”)
tevékenységét felhasználta társutas politikai attitűdjének demonstrálására.786 Kelemen
Sándor („Keleti”) jelentéseiben szintén megfogalmazott sajátos üzeneteket. Kálmán
Szilviusz György („Erdősi”) esetében a hálózati lét szinte életformává vált. Részvétele a
Szabadságpárt szervezésében erős manipulációs lehetőséget biztosított a szervek számára.787
Páll Tibor („Pásztor István”) a kriptokommunista káder példája.788 1945 után az MKP-ból
utasításra került a kisgazda párthoz. 1956 után mint népfront funkcionárius tevékenykedett
(hírszerző lehetősége ezért a minimálisra szőkült)
A Nemzeti Parasztpárt (jobboldali) tagjaira állított legjelentősebb hálózati személyek 19561963 között a következő fedőneveken jelentettek: „Meszlényi”, „Harmath András”, „Sátor”,
„Pál Zoltán”, „Ráday Balázs”, „Kárpáti Aurél”, „Dévényi”, „Lőrincz”, „Gödény Ferenc”,
„Csaba”. Tevékenységük ma még csak részlegesen van feltárva. Többen csak kevéssé
hasznos

információkat szolgáltattak (mivel

csupán periférikus információszerzési

lehetőségekkel rendelkeztek.) Ám akad példa közöttük a kényszerrel történt beszervezés
utáni túlbuzgó ügynöki munkára is. „Harmath András”, azaz Sóvágó Gábor (tartótisztje
Zima Péter százados, majd őrnagy), már 1945-től a hálózat tagja volt.789 1956. november
19-én önként lépett kapcsolatba tartótisztjével. A szolgálatok egyik legaktíabb ügynökeként
1956 és 1970 között írt jelentései összesen mintegy 14000 oldalt tettek ki és 37
munkadossziéban maradtak fenn. Az újjászerveződő szolgálatok számára „Harmath” több
jelentésben foglalta össze a kortárs vélekedéseket a Nemzeti Parasztpártról. Az egykori
koalíciós erőket szemmel tartó hálózat jelentései tehát ma már bőségesen hozzáférhetők. A
kisebb polgári pártok egykori képviselői között tevékenykedő ügynökök azonosítása
jelenleg még kezdetleges.
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STANDEISKY Éva: Tükrök. Népi írók, parasztpárti politikusok és a hatalom, 1960–1973. In: Múlt századi
hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerk. RAINER M. János.
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 315.
785

166

A titkosszolgálatok változó módszereit, szerepét jól érzékeltetik a „bomlasztásos” ügyek
elterjedése. Az állambiztonság a megtorlás lezárulásával új módszerekkel kívánta hatalmát
illetve hatékonyságát érzékeltetni. Erre különösen a fővárosban nyílt módja, ahol a
megfigyelés lehetőségei gyorsan kiépültek. Az új intézkedések egyik tipikus esetének
leírását a pártról vezetett objektum-dosszié is megőrizte. Bodrogi László őrnagy 1959
áprilisi összefoglalója790 szerint volt kisgazda funkcionáriusok és képviselők egy csoportja
éveken át minden héten vasárnap, illetve pénteken összejárt a Hungária Kávéházban.791 A
fegyveres rendteremtés lezárulása után 1957 januárjától ismét rendszeresen összejött 8-15
fő. Lényegében híreket cseréltek, kicsit politizáltak, szidták a „kollaboráns” kisgazda
politikusokat792, egy részük nem sejtette, hogy szavaikat, beszélgetéseiket jegyzi az
állambiztonság is. Bár közülük Győr Zoltánt az asztaltársaságban kifejtett nézeteiért
közbiztonsági őrizet alá helyezték, (Nagy Imre-perrel kapcsolatos kijelentéséért)
találkozásaik idővel folytatódtak.
Az 1958-as választások előtt az összejöveteleik sűrűsödtek, az egykori politikusok az FKP
esélyeit latolgatták. Mindezt mérlegre téve a bomlasztásos állambiztonsági intézkedéseket a
II/5-a Alosztály munkatársai nyíltan a párt politikájából vezették le.793 Ezen kívül
számításba vették azt, hogy a csoportban több ügynökük is megfordult, ezért fokozottan
jelentkezett a lebukás veszélye. Végül a belső anyag rögzítette azt is, hogy a csoport tagjai
kifejezetten tartózkodtak olyan cselekvésektől, amely alapján bírósági eljárást lehetett volna
indítani.
Az alaposan előkészített, nyílt intézkedésre 1958. december 30-án került sor. Ekkor négy főt
hívtak be a BM Vizsgálati Osztályra.794 (Az idézésből kimaradt Győr Zoltán, akit korábbi
kijelentései miatt 1958. október 4-én internáltak és csak 1959 februárjában szabadult,
továbbá Szemes József795, Samu László796, Taba István és Filó Sámuel)797. Az intézkedésről
készített jelentések szerint a beszélgetések idején az érintettek végig tagadtak, féltek a
letartóztatástól,

„igyekeztek

demokratikus

magatartást”

tanúsítani.

Végül

rendőri

figyelmeztetésben részesültek, ezt komolyan vették, és ezután a kávéházi asztaltársaság
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megszűnt. Az állambiztonság a rendelkezésére álló eszközök révén pontosan mérni tudta az
intézkedés hatásait. Rögzítették például, hogy egyesek kiszínezve adták tovább a
beszélgetéseket. Ugyanakkor az összefoglalóban rögzítették a tekintélyes személyek
reakcióit is. Antall József ezek szerint a következőket mondta: „Mennyivel más azért most a
politikai légkör, legalábbis a fenti irányításban (…) Rákosi ebből pert csinált volna, vagy
egy szó nélkül lecsukatta volna őket.”798 De Bencsik Gyula799 megjegyzése a félelem, a
bizonytalanság légkörének eluralkodását is jelezte:

„internálhatták volna az egész

asztaltársaságot (…) Minden szóról, ami elhangzik vagy beszélgettek (SIC), mindenről tud a
politikai rendőrség.”800 Az összefoglaló megjegyezte, hogy a bíróság elé állítás nem volt
megoldható, mivel ügynök dekonspirációjával járt volna. Az akciót tehát végső soron
sikeresnek ítélték.
Hasonló bomlasztásos akciók zajlottak le a Nemzeti Parasztpárthoz és a Petőfi Párthoz
kötődő káderek körében is. Bizalmi kapcsolatok megtörése, manipulálása hosszabb távon
jóval eredményesebbnek tűnt mint az erőszakos akciók. Idővel az ebben a munkában kitűnt
operatív tisztek léptek a belügyi ranglétrán előre, megváltoztatva az egész apparátus
szervezeti kultúráját.
Az egykori „koalíciós társak” megnyerésére, semlegesítésére az 1958-as választások
lezajlása után újabb lépések történtek. Az intézkedések kulcsszereplője a hatalmi központ és
a közéletből kiszorult egykori politikusok között közvetítő Ortutay Gyula volt. Az üggyel
kapcsolatban előkerült dokumentumok betekintést nyújtanak a korai kádárizmus személyi
döntéseinek folyamatába, a Belügyminisztérium szerepébe is.
A Hazafias Népfront főtitkára számára 1959. február 10-én készült egy feljegyzés olyan volt
kisgazda politikusokról, akiknek sorsa valamilyen szempontból rendezésre várt.801 A kézzel
írt listán 14 személy802 neve szerepelt, négyükkel kapcsolatban a nyugdíjuk elintézése, míg
a többiekkel kapcsolatban a megfelelő álláshoz juttatásuk merült fel. Ortutay Gyula Barcs
Sándorral (az MTI vezérigazgatójával, az MLSZ elnökével) és Dobi Istvánnal (Elnöki
Tanács elnökével) egyeztetve, hat egykori párttársuk ügyében tudott megegyezni.803 Az
ügyeket 1959. március 2-án tárták levélben Kádár János elé.804 A felmerülő személyekkel
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kapcsolatban az állambiztonság is vizsgálatot kezdeményezett. 1959. áprilisában Bodrogi
László őrnagy, a kisgazda vonal tartója készített feljegyzést.805 Ebből kiderül, hogy „1959
januárjában Ortutay vetette fel a volt kisgazdák anyagi, erkölcsi megbecsülését,
rehabilitálását. A Pártban lehetőséget adtak erre.” Az operatív vizsgálódásuk után öt
személy ügyének elhelyezésével egyetértettek. Az anyag szerint elhelyezésükre Harmati
Sándor, a HNF titkára, Sándor József az MSZMP KB Szervezési Osztályának vezetője,
Szirmai István az Agitációs és Propaganda Osztály vezetője tett javaslatot. A Futó Dezsővel
kapcsolatos felvetéssel szemben azonban az állambiztonságiak kifogást emeltek:
„Javasoljuk, hogy Hollós elvtárs beszéljen a Pártban illetékes elvtársakkal Futó Dezső, volt
FKP képviselő ügyében, hogy jobb állásba helyezését az ellenforradalom alatti, nyílt
fasiszta magatartása és tevékenysége miatt ne támogassák”806 A kérdés 1959. június 23-án
került az MSZMP Politikai Bizottságának ülése elé.807 Az ülésen az előterjesztő népfronttitkár figyelmeztette a résztvevőket: „hasonló anyagi problémákkal, sok más, a nevezett
személyekkel

egyivású

jelentkezhetnek.”

808

volt

politikusok

is

küszködnek

(…)Hasonló

igények

A Politikai Bizottság végül négy esetben fogadta el a kérelmet (részben

megszorításokkal), két esetben pedig megtagadta azt. Ezek szerint Rácz Lajost 809 nyugdíjba
helyezhették (900 forintos járandósággal) és Nagy Bódog810 nyugdíját is megemelték,
ugyanakkor Oltványi Imre811 nyugdíjemeléséhez nem járultak hozzá, de a fia előrejutásával
kapcsolatos

panaszt

orvosolták.

Továbbá

engedélyezték,

hogy

Pártay

Tivadart

adminisztratív munkakörbe helyezzék, Mátéfi Géza egy kisebb tisztviselő állást töltsön be
egy fővárosi vendéglátó-ipari vállaltnál. A Futó Dezsővel kapcsolatos kérelmet
elutasították.812

A „Harmadikos” és az „Ellenállók” ügy
A BM Politikai Nyomozó Főosztály II/5-e alosztálya 1958. május 28-án „Harmadikos”
fedőnéven nyitott előzetes ellenőrzési dossziét. A nyomozás megindítására egy születésnapi
rendezvény kapcsán került sor.813 Tompa Kálmán a János kórház egykori főorvosa számos
805
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író és művész ismerősét hívta meg, hogy hatvanadik életévének betöltését közösen
ünnepeljék. A főorvos, az ötvenes évek elején tanúsított emberséges magatartása miatt
számos (elv)baráttal rendelkezett, főként a népi írók köréből.814 Így az összességében több
mint száz fős, Kékgolyó utcai összejövetel nem kerülte el BM Politikai Nyomozó
Főosztályának a figyelmét. A háromnapos ünneplés alkalmat adott az újjászervezett
állambiztonság emberei számára, — akik helytelenítették, hogy a hatalom elnéző a
népiekkel szemben — hogy bizonyíthassák, az írók részesei egy ellenséges szervezkedési
kísérletnek.815 A beérkező jelentések, illetve lehallgatási jegyzőkönyvek alapján
megkezdődött egy ellenséges góc kreálása.
A meginduló nyomozás tehát kifejezetten ideológiai, kulturális természetű volt. Gazdája —
a belső reakció elhárítás értelmiséggel foglalkozó alosztálya — kezdetben ennek
megfelelően is kezelte816. A politikai nyomozók azonban később széles körű összeesküvés
képét vázolták fel. Az évek során összeállított és módosított tablókon a rendszer belső
illetve külső (vélt vagy valós) ellenségeinek széles spektrumát felvonultatták. Tompa
Kálmán és felesége ellen a rendelkezésre álló állambiztonsági eszközök szinte teljes körét
bevetették. A telefon és lakáslehallgatási jegyzőkönyvekkel a következő két évben vaskos
dossziék teltek meg. Azonban sem ezek, sem a bevetett ügynökök hada, sem a tikos
házkutatások nem jártak semmilyen kézzel fogható eredménnyel. 817 Ezért 1959 őszén
ejtették az eredeti koncepciót, új célokat fogalmaztak meg.
A politikai szempontok erősödését mutatta, hogy 1959. szeptember 22-én a Petőfi Párt
egykori főtitkárhelyettese, Zsigmond Gyula operatív feldolgozására készült intézkedési
terv.818 Így a nyomozás súlypontja a népi írókról fokozatosan a Nemzeti Parasztpárt
jobboldalinak minősített funkcionáriusaira helyeződött át. Az 1960. május 13-án készült
összefoglaló szerint a titkosszolgálati munka célja immár népi ideológia mögé meghúzódó,
a népi demokratikus államrend ellen aknamunkát kifejtő személyek felderítésére lett. Az
írók találkozásainak csökkenését, illetve a Tompa Kálmán lakásán történő további
összejövetelek elmaradását politikai szempontokkal magyarázták: „Németh László
Szovjetunióbeli útja, azt követő nyilatkozata komoly zavart okozott a népiesek és a
„Harmadikos” ügy aktív szereplői körében. Szintén zavart okozott Illyés Gyula ismert
814
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nyilatkozata.819 Féja Géza nyugdíjügyének rendezése, valamint a Sárközben tett látogatása
– riportkészítés céljából – kedvezően hatott a párt és a kormánypolitika melletti
állásfoglalásra.”820
Tompa Kálmán immár csak mint közvetítő, külföldi utazásai révén vált az állambiztonság
számára érdekessé. Ügynöki ellenőrzése során felmérhették, miként próbálnak a hazai írók
külföldi társaikkal kapcsolatot teremteni.821 A főorvost végül az állambiztonság bevált
módszere alapján gazdasági bűncselekmény miatt vonták felelősségre egy vámellenőrzést
követően.
A népi írók körében megindult bomlási folyamat következtében idővel mind többen
egyeztek ki a Kádár-rendszerrel. A hatalmát stabilizáló rezsim elérkezettnek látta az időt a
meg nem alkuvókkal szembeni fellépésre.822 Így a célkeresztbe az írók munkatársai, az
egykori Nemzeti Parasztpárt, az 1956-os Petőfi Párt képviselői, funkcionáriusai kerültek. A
korszakban kizárólagos, egydimenziós politikai felfogás szerint az NPP társutasnak
megnyerhető baloldalával megkötött alku után a párt jobboldala szabad prédává vált. 1960ban az adatgyűjtés az összejáró baráti társaságokra szorítkozott. Az anyagokat egyre inkább
Zsigmond Gyuláról, Püski Sándorról és Bodor Györgyről gyűjtötték. Ugyanis az ő
forradalom utáni elszámoltatásuk elmaradt. Ráadásul aktív közéleti szerepük miatt az
állambiztonságiak a fennálló hatalom politikai alternatívájaként tekintettek rájuk.
Rendszerkritikus véleményükre és magatartásukra utalva 1961. április 18-án Hollós Ervin
osztályvezetői utasítására az ügy elnevezését „Ellenállók”-ra változtatták. 823
Az ügy alakulása a politikai utasításokhoz, a nemzetközi és a hazai közélet változásaihoz
igazodott. Nyílt intézkedésre, egy az erdélyi magyarság érdekében készülő memorandum
miatt került sor 1961. március 17-én.824 Bodor György, Püski Sándor és Zsigmond Gyula
letartóztatásával
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az
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hatékonyságának mérése, az esetlegesen árulkodó megnyilvánulások rögzítése. Az
összehangolt akciók célja volt továbbá az ügyben felmerült csoportosulások manipulálása,
megfélemlítése is. Ennek megfelelően a következő napokban (a realizálási tervek alapján)
további „bomlasztásos” lépéseket hajtottak végre. A Budapesti Fővárosi Bíróság 1962.
július 9-én hozta meg a 3-4,5 év börtönbüntetést kimondó ítéletet Dr. Zsigmond Gyula és
819

Ezekről ld. a következő főfejezet vonatkozó részeit.
ÁBTL 3.1.5. O-14820
821
ÁBTL 3.1.5. O-11802/2 234. l.
822
STANDEISKY Éva: Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és
társaik pere. In: STANDEISKY Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. Budapest, Osiris, 2005,
387-413.
823
ÁBTL 3.1.5. O-11803/4 124. l.
824
FÖLDES, 2007, 53.
820

171

társai (Dr. Bodor György és Dr. Püski Sándor) ellen.

825

A vádirat alapján a baráti

beszélgetéseket nagyították fel a népi demokratikus államrend elleni szervezkedéssé.826 Az
ítélet ennek bizonyítására az ellenséges működést alátámasztó kondtruált tényeket
tartalmazott. Az indoklás szerint a csoport tagjai többször kifejtették, hogy „egy polgári
demokratikus burzsoá államot kívánnak létrehozni, többpártrendszerrel és korlátozott
magántulajdonnal.”827 Továbbá rögzítették az ítéletben, hogy a csoport dicsőítette az
ellenforradalmat, és a népi demokratikus rend mellett kiálló írókat bértollnokoknak,
árulóknak tartották. Az elítéltek az 1963-as amnesztia keretében szabadultak. Tehát a
hatalom erejét demonstráló ítéletek eddigre már nem voltak erősek, s fontosabbaknak
tekintették az ügy járulékos hatásait.
A szemléletváltás és az új típusú intézkedések elterjedése a BM III. főcsoportfőnökségének
ebben az időszakban történő létrejöttével vált végérvényessé. A bomlasztásos technikák
szakértője talán nem véletlenül Agócs István828 őrnagy lett, aki az „Ellenállók”
nyomozásainak aktív résztvevője is volt. 1963-ban írt módszertani tanulmányában829 az
esetet példaként is megörökítette a következő állambiztonsági generációk számára. Leírása
szerint csak 3-4 személyt vettek őrizetbe, a többi személyt szabadlábon nyilvánították
terheltté, míg a tanúk csupán rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítettek: „E
differenciált, sokrétű munkával magyarázható, hogy a szervezkedés egyszerű tagjainak
döntő többsége a vezetőit elítélte és megvetette. (…) Persze akadt köztük olyan is, akinek
szemében „mártír” és „hős” lett a volt szervezkedő vezető, de ezek száma minimálisan
kevésnek bizonyult.” A Belügyminisztériumban készült politikai elemzés – a szervezkedésre
vonatkozó prekoncepciót leszámítva – immár reálisabban adta vissza a célszemélyek
motivációit. A szerv nem törekedett látványos eredmények felmutatására, a mindennapi
információgyűjtéssel és néhány jól megtervezett adminisztratív fellépéssel hozzájárult a
normalizáció folyamatához. Az 1956-os megtorlás után az egykori koalíciós társakat érintő
perre nem került sor. Így a Bodor-Püski-ügy, mint egyetlen kivétel, mutatja azt is, milyen
egyéb körülmények összejátszása esetén került sor nyilvános eljárás megindítására.
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A „volt polgári pártok” tagjainak megfigyelése

Az eddig kutathatóvá vált állambiztonsági iratok szerint a belügy illetékesei az 1945 utáni
„ellenzéki” pártoknak nem tulajdonítottak jelentős szerepet. A politikai küzdőteret részben a
kezdeti „koalíciós politika”, (azaz az 1945—47-es viszonyok) de főként az 1956-os
tapasztalatok alapján szemlélték. A kifejezetten polgári pártoknak nevezhető politikai
erőkkel kapcsolatos tudás jórészt elveszett a szolgálatok számára.830 Pedig feltehető, hogy
korábban ezeken a területeken is alapos munka zajlott, az Államvédelmi Hatóság I/2-a
Alosztályán például 1950 szeptemberében minden 1945 után létrejött pártra külön
objektum-dossziét nyitottak.831 Ezek anyagából azonban csak minimális mennyiségű
dokumentum maradt fenn.832 Csupán néhány jelentés mutatja a szerveknek ezen a területen
1956-tól kifejtett tevékenységét. Egy 1957. februári intézkedési terv szerint a BM a volt
Demokrata Néppárt tagjai között nem rendelkezett ügynöki hálózattal, ezért tervbe vették a
közvetett információszerzésre alkalmasnak látszó Ármos Istvánné őrizetbe vételét.833 A
belső elhárítás munkatársai csak néhány egykori képviselővel foglalkoztak kiemelten az
1956-os szervezetekben betöltött tisztségük miatt834. A korábban célszemélynek számító
egykori politikusokat, funkcionáriusokat (MSZP, DNP, MFP, FMDP) folyamatosan törölték
a nyilvántartásokból.
Az egyes politikusokkal kapcsolatos állambiztonsági anyagok feldolgozása még számos
adalékot szolgáltathat az anti-elit kezelésével, az állambiztonság működésével kapcsolatban.
Egyes kereszténydemokrata politikusok 1957-1963 közötti sorsa azonban a hatalom és a
végrehajtó szervek eltérő intézkedéseire világít rá. Az állambiztonság célkeresztjébe
elsősorban az a néhány egykori politikus került, akik részesei voltak a párt újjáalakításának
kimondásában. Közülük sor került Keresztes Sándor beszervezésére, ám neki néhány hónap
alatt sikerült kiszabadulnia a hálózatból.835 Többeknél a visszahúzódást, a teljes passzivitást
és bezárkózást rögzítették az utólagos ellenőrzések.836 Aktáikat így lezárták, irattározták.
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Az 1963-ban a különböző pártok dossziéinak az összevonása a következő indoklással történt: „Az említett
pártok már a felszabadulást követő években is, de különösen az ellenforradalom idején annyira összefonódtak,
hogy sok tekintetben lehetetlen szétválasztani őket. A pártok egyes vezetői és képviselői, ahogy pártjuk vagy
egyéni érdekük megkívánta, egyik pártból a másikba léptek és vállaltak képviselőséget vagy más vezető
tisztséget”
831
ÁBTL 3.1.5. O-12145
832
További helyi eredményeket hozhat a következő megyei anyagok vizsgálata: ÁBTL 3.1.5. O-14460 Zala,
O-14863 Szabolcs, O-14992 Veszprém, O-15222 Baranya, O-15225 Tolna, O-15894 Bács, O-15945 Vas, O15988 Borsod, O-9575 Baja
833
ÁBTL 3.1.5. O-12145
834
Bilkei Gorzó Nándor (PDP), Hajdú Kálmán (DNP), Balázs Mária (FMDP)
835
ÁBTL 3.1.1 B-82929 „Magyar Károly”
836
ld. Nagy Lajos (ÁBTL 3.1.5. O-9915), Pusztai Ferenc (ÁBTL 3.1.5. O-9166), Rónaszéki Lajos (ÁBTL
3.1.5. O-9032) esetét.
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Potenciális ellenségként azonban számításba jöttek. Matheovics Ferenc ellen az 1960-ban
kezdődő ügynöki bizalmas nyomozás után évekig tartó előkészítéssel újabb eljárást
indítottak. A per megrendezését az amnesztia miatt azonban elhalasztották 1963-ban, így
arra már csak 1964-ben került sor. Bár az eset egyházpolitikai összefüggései még további
kutatásokat kívánnak, az ügyben jól láthatóan az 1949-es per koncepciójának
újrahasznosításáról volt szó. A Matheovics-ügy végérvényesen Mindszenty József sorsával
fonódott össze.837 Kisebb jelentőségűnek, ugyanakkor tipikusnak tartható a szegedi
néprajzprofesszor, Bálint Sándor elleni állambiztonsági hajsza. Bár 1956 után igazolták és
folytathatta a tanári működését, az egykori kereszténydemokrata politikus ellen éveken át
nagy erőkkel nyomoztak az állambiztonság helyi erői. (Végül 1965-ben rendszerellenes
izgatás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.)
A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy az 1956-os szerepvállalástól
tartózkodó, polgári politikusok körében nem indultak eljárások. Ugyanakkor a belügyi
szervek szemmel tartották mindazokat, akik egyes társadalmi csoportok, közösségek
tekintélyes tagjaiként potenciális veszélyt jelentettek a (helyi) hatalomra nézve. Az egykori
koalíciós partnerek körében végzett titkosszolgálati munkát 1963 márciusában összegezte
Agócs István.838 A terület szakértőjévé váló főtiszt az egykori politikusok állambiztonsági
kezelésével kapcsolatban sikertörténetről számolt be.839 1958 és 1963 márciusa (lényegében
a két választás) között az állambiztonság 31 ügyet „realizált”, azaz fejezett be. Közülük 14
volt csoportos ügy, az esetek többségében rémhírterjesztés, izgatás miatt indult nyomozás.
Az ötéves korszakban 113 személyt vontak operatív feldolgozás alá, azaz figyeltek meg
illetve manipuláltak. 87 fővel szemben indítottak valamilyen eljárást, de őrizetbe csak 16
személy került, 65 fő rendőri figyelmeztetésben részesült. A összefoglaló a nehézségek
között említette, hogy a bomlasztott csoportok néhány esetben újraszerveződtek, más helyen
kezdtek összejárni. Problémaként rögzítették továbbá, hogy a szabadulásokról nem kaptak
értesítést, a periférikusan elhelyezkedő személyeket nem ellenőrizték rendszeresen.
A terület megfigyelői a korábban összejáró politikusok körében „erőteljes bomlási
folyamatot”, a politikai ambíciókról való lemondást, a kapcsolatok felszámolását és az új
rendbe történő beilleszkedés különböző formáit regisztrálták. Az egykori politikusok sem
együttesen, sem külön-külön nem jelentettek már veszélyt a rendszerre. A köztük lévő
szolidaritást lényegében sikerült megtörni. Az egykori párttársak eltérő élethelyzetekbe
837

Az ügy jelentőségét mutatja, hogy állambiztonsági tankönyv készült róla.
ÁBTL 3.1.5. O-14820-1/a
839
„Az elmúlt években a vonalakon az elhárító munka a párt politikájának megfelelően differenciáltan folyt.
Megfelelő volt a munka iránya, helyesnek bizonyultak a módszerek. Az operatív feldolgozó munkánál előtérbe
kerültek a nevelő jellegű intézkedések – így elsősorban az elszigetelés, leválasztás, szóbeli rendőri
figyelmeztetés stb.” - ÁBTL 3.1.5. O-14820-1/a
838
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kerültek, egyre nehezebbé vált a kommunikáció azok között, akik nyugatra távoztak,
őrizetbe kerültek, illetve csatlakoztak a Hazafias Népfronthoz vagy más társadalmi
szervezethez. A legdöntőbb talán az „egzisztenciális okok” visszatartó ereje. A jelentések
többször utaltak az értelmiségi munkakörben dolgozó, különösen nyugdíj előtt álló egykori
középkáderek kiszolgáltatottságára.840
Az állambiztonság igyekezett minden olyan jelentős megnyilatkozást rögzíteni, ami a
többpártrendszerre, a polgári demokráciára, az 1945-ös koalícióra utalt, a rendszer hibáit
taglalta vagy szovjetellenesnek volt minősíthető. Szemmel tartották azokat, akik kritikus
alapállásuk ellenére megnyerhetők voltak, akik számba jöhettek a megnyert társutasok
alternatívájaként is.841 Ugyanakkor új veszélyforrásokkal kötötték össze a megfigyelt (6-8
fős) baráti asztaltársaságok beszélgetéseit.842 Az alkalmazni kezdett új paradigma szerint
már a nyugati fellazítási taktikához való viszony alapján értékelték a megfigyeltek
tevékenységét.
Az általános enyhülés ellenére bizonyos területeken a szervek pozícióinak megerősítésére
törekedtek, a megyei kirendeltségeket például alapos kritikával illették,843 majd a
megfigyeléseket területi alapon is differenciálták, ún. súlyponti megyéket hoztak létre.844 Az
állambiztonság számára továbbra is feladat maradt a párt állandó tájékoztatása a volt
koalíciós pártok „ellenséges elemeinek” hangulatáról, tevékenységéről, terveiről. Ehhez a
hálózatok folyamatos frissítésére volt szükség. 1963 márciusában országosan 22 ügyben
folytattak operatív feldolgozó munkát, de ezekből csak egy minősült jelentősebb
szervezkedésnek. Összesen 60 személy állt feldolgozás alatt. A volt koalíciós pártok tagjai
közül 185 főről vezettek figyelő dossziét, azaz ellenőrizték rendszeresen. Igaz, az
összefoglalás megállapította, hogy ellenőrzésük egyoldalú és hiányos, így magatartásukról,
tevékenységükről a szervek nem voltak megfelelően informáltak. Kifejezetten az egykori
koalíciós pártokkal kapcsolatban az országban 68 hálózati személyt foglalkoztattak (a
budapesti központban 20 ügynököt). Tömeges ügynökségről tehát már nem volt szó. Az
együttműködők többségét ekkor még 1956 előtt szervezték be, „hazafias alapon” végzett
840

„A volt parasztpárt jobboldali elmei körében a beilleszkedés és bomlás szélesebbkörű volt mint a másik két
vonalon. Ennek egyik oka, hogy döntően értelmiségi (újságírói, tudományos) területen dolgozók akiknél az
egzisztenciális okok erősebben érvényesültek”. - ÁBTL 3.1.5. O-14820-1/a
841
A megnyerhető parasztpártiakról már az új terminológiát használva készültek a jelentések: „Az ’igazi’
szövetségi politikát úgy képzelik el, hogy őket vonnák be a politikai életbe, mert nekik van „vezetési
gyakorlatuk” és „tömegeik.” - ÁBTL 3.1.5. O-14820-1/a
842
Az ellenséges nézeteket összefüggésbe hozták az un. „demokratikus szocialista”, illetve a nyugat-német
„kereszténydemokrata” és „keresztényszocialista” mintákkal.
843
Még a fontosabb megyékben is — mint pl. Borsod, Győr-Sopron, Baranya, Budapest — megszüntették a
volt pártok vonalán végzett elhárító munkát. Az e vonalon foglalkoztatott ügynökséget kizárták, vagy más
operatív területre irányították át. A nyilvántartásban a megengedettnél több személyt töröltek.
844
A jobboldali kisgazda és parasztpárti tagokat innentől elsősorban Békés, Bács-Kiskun, Hajdú, Baranya és
Fejér megyékben tartották ellenőrzés alatt.
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munkájukkal, a bomlasztást, leválasztást, elszigetelést segítő tevékenységükkel a szervek
elégedettek voltak. Ezzel együtt a hálózat frissítését tervezték, amivel a céljuk a
középvezetők alaposabb ellenőrzése, illetve a beilleszkedő, párttaggá váló ügynökök
kiváltása volt.
A legfontosabb ügyek jól mutatják a korábbi koncepciók (korlátozott mértékű)
továbbélését. Az állambiztonság minden egyes koalíciós pártban talált olyan személyt,
ürügyet, amely révén a megfigyeléseket „legális” módon folytathatták. Az illegális
szervezkedés rémképe sem múlt el teljesen nyomtalanul a belügyesek gondolkodásából. A
központi utasítások azonban általában leintették ezeket koncepcióalkotási kísérleteket.
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Összegzés
A rendelkezésre álló források tanulmányozása alapján érdemes egy szemantikai jellegű
megállapítást tenni. A feltárt dokumentumok meggyőzően érzékeltetik, hogy a politikai
rendőrség és az MSZMP vezetése azonos értelemben használtak bizonyos — a potenciális
ellenség, az anti-elit kezelésére vonatkozó — fogalmakat: legyen szó bomlasztásról,
leválasztásról, vagy lejáratásról.845 A Belügyminisztérium és a párt illetékesei azonban nem
csak a büntetőpolitikával, az üldözendő magatartásokkal kapcsolatban beszéltek egy
nyelvet. Az állambiztonsági szervek folyamatos törekvése volt, hogy a velük történő
együttműködés

alapja

„hazafias”

legyen,

amit

egyértelműen

az

önkéntesség

szinonimájaként használták. Ez a fajta kooperáció olyan behálózást jelentett, amely a
rendszer valamilyen szintű elfogadásán alapult. Közben a politikai vezetés kiemelt célja
volt, hogy a megnyerhető társutasokat bevonják a Hazafias Népfront szervezeteibe. Így
tehát egykori politikusok akár a titkosszolgálatokkal, akár a mozgalommal kerültek
kapcsolatba egy-egy közvetítő szerv segítségével többnyire egy sajátos (önkéntes/hazafias)
együttműködést folytattak a hatalom birtokosaival. A népfront és a politikai rendőrség
többszörös pártirányítása révén az így kialakult párbeszéd részben visszafelé is működött.

Az állambiztonság szervezeti kultúrája kezdetben lassan változott, hiszen az egykori
koalíciós partnerekkel is az egykori ÁVH-s tisztek foglalkoztak. 1956 után a megyei
szervek is igyekeztek a budapesti központ elvárásaihoz igazodó ügyeket kreálni, de ezekből
legfeljebb kisebb, bomlasztásos intézkedések lettek. A Politikai Nyomozó Főosztályon
kezdetben széleskörű összeesküvés képét vázolták fel. Ezeket azonban, a pártszervek
jóváhagyása híján, 1958-1959-ben ejtették. A politikai rendőrség egyik kiemelt feladata
innentől az anti-elit beilleszkedésének elősegítése lett. Nyilvánosan csak egy nagyobb
szabású perre került sor. Azonban az egykori pártok kérdése, a volt politikusok
tevékenysége 1963-ig napirenden maradt, az elhárítás mindennapi munkájának részét
képezte. A totális elhárítás paradigmájának elvetése nem jelentette a társadalom, az ellenelit behálózásának a feladását. Ugyanakkor a szervek információ-gyűjtését már új
módszerekkel megnyert hálózati személyek segítették. Így az állambiztonság működésének
hatása nagyobb volt tényleges tevékenységi körénél. Ennek vizsgálata, a rendelkezésre álló,
de nehezen hozzáférhető irattömeg feldolgozásával együtt még hosszas kutatásokat kíván.
Ugyanakkor jól érzékelhető, hogy a letartóztatástól, majd a lehallgatástól, megfigyeléstől
845

Az állambiztonsági a szakzsargonban ehhez kapcsolódott az „elszigetelés” fogalma is.
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való félelem az információhiányos közegben önmagában is fontos rendszerstabilizáló
funkcióval bírt.
Az állambiztonság — mint politikai rendőrség — kulcsszerepet játszott a korai kádárizmus
anti-elitjének kezelésében. A belső elhárítás szervezetében külön figyeltek egykori pártokra,
politikusokra. Az 1956-os tapasztalatok azonban lassan megváltoztatták a rendszer
ellenségképét, majd az ellenőrzés, elnyomás módjait is. Ez legjobban a belügyi iratokban
érhető tetten. A rendszer potenciális ellenfelei közül nem az egykori „koalíciós társakat”
tartották a legveszélyesebbnek, hanem a szisztematikus és célzott megtorlás azokat érte,
akik a „forradalmi szervekben” vezető szerepet töltöttek be. Ugyanakkor a politikai
rendőrség fontos szerepet játszott a barát-ellenség kategóriák megalkotásában. Az
állambiztonság 1956 után elvégezte a személyre szóló válogatást a második világháború
utáni közéletben aktív több száz állampolgár körében is. Eközben a belügyi összegzések
megalkották azokat a kategóriákat -egyes pártok „jobboldali elemei”- amelyek az elhárítási
munka mellett, a politikai tervek alapjául is szolgáltak. A Belügyminisztérium II. Fősztálya
kiemelt politikai elemző műhelyként is működött.

Az egykori koalíciós pártok 1956-ban közéleti szerepet vállaló tagjai az MSZMP
vezetésének kezdetben szövetségesként merültek fel, míg az állambiztonság számára
ellenforradalmi összeesküvők voltak. Végül egyik sem lett belőlük. Az átvitt és valós
értelemben vett közös nyelv megtalálása után a hatalmi gépezet sikeresen bomlasztotta az
alternatív elit csoportjait és integrálta, semlegesítette a normalizáció végrehajtásához
kívánatosnak vélt személyeket. A többség azonban a politikai véleménynyilvánítástól
tartózkodva, a magánéletében próbált meg boldogulni. A közös politizálás, a koalíciós
időszak emléke gyorsan elhalványult. Az egykori politikusok alaposabb megfigyelése, a
konszolidációs időszak befejezéséig, az állambiztonság átszervezéséig 1962-ig tartott. (A
veszélyesnek ítélt egykori politikusokat a szigorú ellenőrzés elkísérte a hetvenes évek
elejéig.) A megnyerni, semlegesíteni kívánt közéleti tekintélyekkel eddigre a hatalom
birtokosainak személyes kapcsolatai is kialakultak.
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Személyes kapcsolatok
„…van mit jóvátennünk, hiszen az elmúlt 15 évben az is előfordult, hogy az írókkal szemben
már eleve bizalmatlanok voltunk, feleslegesen sértegettük vagy meg nem érdemelten
dicsértük őket. A még berzenkedő és velünk nem túlságosan jóban lévő írókat is reálisan kell
néznünk. És ha dolgunk van velük, arra kell törekednünk, hogy a mi pozíciónk
megtámadhatatlan, igazságos legyen.”
(Kádár János, az MSZMP VII. kongresszusán, 1959. november 30.)

A pártelit informális kapcsolatai

Magyarországon az 1956 és 1963 közötti korszak a desztalinizációs folyamatok, a
külpolitikai elszigeteltségből való kitörés, a megtorlás és a normalizáció mellett jelentős
változásokat hozott a személyközi viszonyokban is. A korábbi politikai ellenfelek
semlegesítése, megnyerése érdekében a az eddig bemutatott, többnyire közvetett
üzenetváltásokon túl a közvetlen párbeszéd is megindult az egykori politikai partnerek
között. Az időszak tehát az átalakuló pártelit és a potenciális szövetségesek személyes
kapcsolatainak megújulásával is jellemezhető. Ezek mélységének, intenzitásának a
rekonstruálása e viszonyok jellegéből adódóan csak rendkívül töredékesen lehetséges. Az
információhiányos légkörben számos legenda, mítosz, tudatosan terjesztett pletyka is
keringett a hatalom személyre szabott intézkedéseivel kapcsolatban. Ugyanakkor néhány
eset, tendencia forrásokkal is alátámasztható, elemezhető.
Az MSZMP vezetőihez írt, szívességeket kérő levelek egy része például irattárba került, és
így fennmaradtak Kádár János vagy éppen Kállai Gyula iratai között.846 Más hasonló
megkeresések mellett olyan egykorú feljegyzések is segíthetik a kapcsolatok elemzését,
mint Ortutay Gyula naplója.847 Az egyéni kérelmek, egyedi ügyek széles skálájával
találkozhatunk ezekben a dokumentumokban. Korszakunk elejéről többnyire a kegyelmet
kérő közbenjárások maradtak fenn a legfőbb pártvezetők irataiban is: Kodály Zoltán például
Mécs Imre848, Bereczky Albert Tildy Zoltán849, Németh László pedig Bibó István
szabadulása érdekében850 igyekezett közben járni. Az ilyen jellegű kérelmek olykor a
846

Az iratok őrzési helye a Magyar Országos Levéltár: MOL 288. f. 47. illetve 49. csoport
ORTUTAY Gyula: Napló 2. 1955-1966. Alexandra, Budapest, 2009.
848
MOL 288. f. 49. cs. 2. ő. e.
849
MOL 288. f. / 47 cs. 720. fond - Bereczky 1958. október 29-én kért amnesztiát először Tildy számára. A
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legmagasabb pártfórumot is megjárták. A nyugalmazott református püspök leveléről például
az MSZMP PB 1958. november 5-i ülésén tárgyaltak. A testületi határozatban Kádár Jánost
bízták meg, hogy közölje a püspökkel, hogy az ügy nem időszerű. Ugyanakkor utasítást
adtak a Belügyminisztériumnak, hogy vizsgálja meg egy részleges közkegyelem
gyakorlásának lehetőségét április 4-vel kapcsolatban.851
A rendszer szanálásának előre haladtával egyre gyakoribbak lettek az egzisztenciális jellegű
folyamodványok. A nyugdíjkérelmet például Sinka István852 és Dezséry László853 Kállai
Gyulának, Dinnyés Lajos egykori miniszterelnök pedig Kádár Jánosnak fogalmazott meg.854
Sinka az írói hallgatás feladását is említette levelében. 1961-ben Bereczky Albert Tildy
Zoltán nyugdíja érdekében írt újabb levelet. Bár ennek kijárása nem járt eredménnyel, az
egykori miniszterelnököt, köztársasági elnököt sikerült ingyenes orvosi ellátáshoz
juttatni.855
Antall József fiának856, Dezséry László bátyjának állása miatt írt kérelmet.857 Mindezek
korántsem tekinthetők egyedi eseteknek. Ortutay Gyula egyik válaszlevele szerint az ELTE
rektoraként csak 1959-ben 2500 felvételivel kapcsolatos megkeresést kapott.858 Idővel a
külföldre utazás lehetősége is hasonló kijáró tevékenységet indított el. Horváth Richárd859 és
Szemes József útlevélügyben személyesen Kádár Jánoshoz fordult.860 Az MSZMP
vezetőinek iratai közül előkerült levelek tehát megerősítik azokat a kortárs nyilatkozatokat,
amelyek az 1956 után letartóztatottak érdekében végzett „kilincselő” tevékenységről tesznek
említést.861 Ugyanakkor e levélváltások a pártvezetők és az anti-elit között kialakuló új
kommunikációs csatornák bizonyítékai is. Megfigyelhető, hogy a hatalom birtokosai az
egyes esetekben külön-külön mérlegelték az intézkedések lehetséges következményeit. A
különböző engedményekről a legmagasabb szinten egyeztettek (legalábbis a PB tagjai
kötelességszerűen beszámoltak lépéseikről). A döntéseket személyes tájékozódás előzte
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meg, s ennek során nem pusztán az illetékes állami szervektől kértek tájékoztató
jelentéseket, hanem a megbízható társutasok véleményére is kíváncsiak voltak.
A részben teljesített kérelmek azt is mutatják, hogy a hatalom nem törekedett az anti-elit
teljes egzisztenciális ellehetetlenítésére. Az egyéni kegygazdálkodásnak egy olyan rendszere
jött létre, amely a korábban ellenséges alapállású közszereplők szolidaritását megtörte,
személyes függéseket alakított ki, ugyanakkor a normalizáció általános folyamatát nem
zavarta. A visszaemlékezések szerint ezt a típusú hatalomgyakorlást, idővel Aczél György
működtette a legmagasabb szinten. A kultúrpolitikai döntések és a magánszívességek
összefonódó rendszere ezekben az években kezdett kialakulni. Aczél életrajzírója, Révész
Sándor szerint az alábbi ügyekben járt közben a leggyakrabban: autó (fuvarozás, kiutalás,
vám elengedése), lakáskiutalás (telek, ház, építőanyag, közmű engedélyezése), telefon,
felvétel, ösztöndíj, tudományos fokozat, kitüntetés, díj odaítélése, anyagi juttatás, üdülés,
útlevél, kivándorlás, előléptetés, állás, fellépés, kiállítás, publikációs lehetőség, orvosi
ellátás, sírhely.862 A különböző életrajzokban számos utalás történik ilyen jellegű kisebbnagyobb szívességek elintézésére is. Kovács Béla orvosi ellátása, Veres Péter írásának
megjelenése csak a pártközpont jóváhagyásával történhetett meg. A kérések esetenként
teljesen banálisnak is tekinthetők. Tildy Zoltán számára például fia azt járta ki, hogy a
börtönből szabadult és rendőri felügyelet álló apja leutazhasson a Balatonra horgászni.863
Mindezen felül a személyes érintkezés során a párt vezetése, illetve Kádár János a
megnyerés korábban elképzelhetetlen módjaival próbálkozott. Leveleiben az önkritikus
elemektől sem visszariadva kezdeményezett párbeszédet a közélet meghatározónak vélt
személyeivel. Igaz, erre (dokumentálhatóan) minden esetben csak az illető jelentkezése és
lojalitásának valamilyen fokú kinyilvánítása után került sor. Az alábbiakban a személyes
kapcsolatok kialakulásának öt jellegzetes esetét mutatom be.

Személyes megnyerési kísérletek

Az egykori politikusok közül Kovács Béla megnyerése, támogató nyilatkozatainak
közzététele tekinthető a kádári hatalom legjelentősebb eredményének. A kommunisták
térnyerése ellen fellépő egykori kisgazda pártfőtitkárt 1947-ben Budapestről, a Váci utcából
hurcolták el és 1955-ig külföldön, majd 1956 áprilisáig Magyarországon tartották fogva.864
A szabadon engedett politikus magatartása számos közéleti szereplőt befolyásolt az 1956
októberét követő hónapokban. Azonban Kovács Béla és a hatalom közötti kapcsolat
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természete igencsak homályos. A szakirodalom is inkább másodlagos források alapján
mutatja be életének ezen szakaszát. Kővágó József 1981-es visszaemlékezése szerint
például Kovács már 1956 októberében pozitívan nyilatkozott Kádár Jánosról.865 A
visszaemlékezés szerint a pártvezető azt tanácsolta, hogy a Kisgazdapárt vezetői menjenek
vidékre, szürküljenek el, mert meg kell várni, amíg az oroszok megnyugszanak. Az
MSZMP vezető testületi üléseinek jegyzőkönyve alapján rekonstruálható, hogy Kovács
elhárította a Kádár-kormányban való részvételre szóló felkérést 1957 tavaszán. Ez szerepet
játszott mások visszalépésében is. Az egykori kisgazda vezető felmerült mint a népfrontba
bevonható személy, de erre sem került sor. Ortutay Gyula november 18-i feljegyzése szerint
Kovács Béla a Parlamentben tárgyalt, a december 3-ai bejegyzés szerint pedig az Antall
József lakásán tartott megbeszélések aktív résztvevője volt.866 A naplóban több utalás
történt Dobi István Kovács Bélával és Tildy Zoltánnal kapcsolatos ellenszenvére,
félelmére,867 valamint csípős megjegyzések olvashatók változó, formálódó álláspontjukról a
közéleti szerepvállalásukkal kapcsolatban.868 Ortutay utolsó, az egykori kisgazda
pártfőtitkárral kapcsolatos bejegyzései pedig újabb személyi kombinációkra (júl. 7.: Kovács
Béla lesz a HNF főtitkára), illetve az információhiányos állapotokra (1957 aug. 29.: Kovács
Béla esetleges nyugati körútjáról) utaltak.869 Annyi bizonyos, hogy az idős, beteg politikust
1958 januárjában a Nagy Imre-per vizsgálati szakaszában kihallgatták, de érdemi
nyilatkozatot nem tett, nem járult hozzá a koncepció bővüléséhez. Hazautazása után állandó
orvosi kezelésre szorult. Politikai nézeteiről, tanácskozásairól, az ellene irányuló
manipulációs kísérletekről ellentétes hírek érkeztek Budapestre. Az Antall család például a
népfront melletti nyilatkozatait Koszér Nándor870 és Dernői Kocsis László hatásának tudta
be.871 Dobi István többször is járt a folyamatos orvosi kezelésre szoruló egykori
pártvezérnél, végül Ortutay Gyula közvetítésével sikerült őt rábeszélni a képviselőségre.
Néhány helyi nyilvános kampányfellépést követően Kovács Béla 1958. november 26-án
részt vett az országgyűlés nyitóülésén, de ezt követően már legtöbbet a pécsi klinikán
tartózkodott. Közéleti szerepvállalása, az MSZMP terveinek megfelelően mégis nemzetközi
visszhangot váltott ki. A hatást fokozta, hogy Kovács Bélának 1959. február 20-án cikke
jelent meg a Magyar Nemzetben „Épülő szocializmusunkról” címmel.872 Ennek
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megszületéséről több változat is él a közéleti emlékezetben.873 Visszaemlékezések tudni
vélik, hogy a címlapon szereplő nyilatkozatot Dernői Kocsis László írta, célja a kollaboráns
magatartás legitimálása volt. Az írás tartalmazta a társutas megnyilvánulások kötelező
elemeit: a szövetkezesítés melletti kiállást, a Szovjetunió érdekeinek elfogadását és finom
elhatárolódást 1956-tól. A szöveg hangsúlyos eleme volt a többpártrendszer elutasítása is.
Akárhogy is történt, Kádár János 1959. február 23-án megragadta az alkalmat egykori
politikai ellenfele további puhításához, és személyesen írt levelet Kovács Bélának874: „Nem
szégyellem leírni, hogy úgy tűnik nekem, már az akkori Kovács Bélában is több jó vonásnak
kellett lennie, mint amennyit mi kommunisták képesek voltunk meglátni benned. Hiszen csak
ezen jó vonások segítségével lehettél képes arra, amire sajnos nem sok ember képes: Te
legyőzted önmagadat is, azaz azt, ami a múlthoz, a régi világhoz kötött. Tudom, mint
kevesen tudják, milyen különlegesen nehéz évek során, különlegesen nehéz körülmények
között tetted meg ezt.”875 Válaszlevél hiányában az egykori kisgazda vezető reakciója nem
ismert, azonban tény, hogy nevével 1959 nyarán a Népszabadságban újabb nyilatkozat látott
napvilágot,876 miközben betegsége miatt újságírókat nem engedtek hozzá. Az írás
elsősorban a személyével kapcsolatos nyugati hírekre kívánt reagálni, azt igyekezett cáfolni,
hogy „házi őrizetben van”. A szöveg szerint az egykori pártfőtitkár a korábbi újságírókat
kritizálta, kijelentette, hogy a szövetkezetek mellé állás szolgálja a társadalmi megbékélés
ügyét és visszautasított minden ellenzéki szerepet. Kovács Béla egy héttel később, 1959.
június 21-én hunyt el a pécsi klinikán. Temetése az MSZMP PB ülésén is napirendre került.
Kádár János bejelentése alapján a jelenlevők elfogadták, hogy a sajtóban rövid kommüniké
jelenjen meg, Dernői Kocsis László pedig cikket írjon a Magyar Nemzetbe.877
A megnyerési kísérletek egy másik karakteres típusa az MSZMP vezetőinek (illetve főként
Kádár Jánosnak) és Kodály Zoltánnak a viszonyán mutatható be. A nagy tekintélyű
zeneszerzőnek a hatalommal való érintkezése a párt megalakulásakor már egy évtizedre
nyúlt vissza.878 Kodály Zoltán 1956 előtt egyszerre volt útitárs és ellenség az MDP
kultúrpolitikusai számára. 1949 után a „koalíciós döntésekkel elnyert” közéleti funkcióitól
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fokozatosan megfosztották, ugyanakkor Révai József felhasználható „útitársként” kezelte.
1953-tól a reformkommunista értelmiség körében is egyre elfogadottabb személlyé vált.
„Népisége” ugyanis különbözött a konzervatív nacionalistákétól, humanista-filoszemita
beállítottsága elhatárolta bármilyen vélt vagy valós kirekesztő gondolkodásmódtól. Kodály
(Illyés Gyula és Veres Péter mellett) 1956 nyarán felköszöntötte a hatvanéves Nagy Imrét.
Tekintélyét jelzi, hogy — bár a forradalom napjait Galyatetőn töltötte — neve felmerült a
Nemzeti Főtanács potenciális elnökeként. A megtorlás időszakában bántatlan maradt,
ugyanakkor veszélybe került, állását vesztett barátaiért, kollégáiért több alkalommal
közbenjárt. Az MSZMP PB már idézett ülésén Kádár „kritikus ellenfélként” beszélt róla, és
az ő véleményét is ki akarta kérni a művelődéspolitikai irányelvekről.879 Az alakulóban lévő
kádári „szövetségi politika”, illetve hatalomtechnikai lépések nyomán Kodály egy
korlátozott pluralizmus részesévé vált. A kapcsolatot a nyilvánosság számára közéleti
funkciók és gesztusok is jelezték, hiszen Kodály 1957-ben nyerte el harmadik Kossuth-díját,
tagja volt a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének, 1949 óta a Zeneművészek
Szövetségének díszelnöke volt. Születésnapjához (különösen a 75.-hez) rendezvények sora
kapcsolódott, Aczél Györgytől személyes köszöntő levelet is kapott.880
Ilyen előzmények után 1958. áprilisában Győrben, a Kisalföld című lap által készített
riportban, a belpolitikai helyzetről a következőket nyilatkozta: „Látom a törekvést a
normalizálódás felé. Nagyon helyeslem, hogy a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket. A
kormánynak sok helyes és jó intézkedése van a nyugodt élet kialakításához.”881 Az interjú a
Magyar Nemzet révén országosan is ismertté vált és nyomában egy kisebb ügy is keletkezet
a pártközpontban.882 Így később, amikor a zeneszerző más témában levelezést folytatott
Kádárral, a pártfőtitkár külön kitért a győri nyilatkozatra: „Nagyon csodálkoztam a múlt
esztendőben, amikor elolvastam az Ön nyilatkozatát, amelyet a Győr megyei lapnak adott.
Abban az lepett meg engem, hogy Önnek volt egynéhány jó és elismerő szava
küzdelmeinkről és kormányzatunk egyik-másik törekvéséről.” A közeledés tehát kölcsönös
volt, azonban korántsem egyenletes. Kodály nyilatkozata mögött gyakorlatias és taktikus
szempontok is kimutathatók. A zeneszerző joggal gondolhatott arra, hogy amennyiben céljai
elérésére használni kívánja a berendezkedő politikai hatalmat, lojalitása valamilyen szintű
kifejezését nem kerülheti el. Ebben azonban kellő óvatossággal járt el. Talán érzékelhette,
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hogy a hatalom „bevonási” kezdeményezéseivel párhuzamosan megfogalmazódott egy
olyan intézkedési terv a Művelődésügyi Minisztériumban, amely az ő marginalizálását tűzte
ki célul. A Minisztérium zenei kabinetjét vezető Barna Andrásné a zeneszerző tekintélyének
csökkenését várta a zeneszerzés stilisztikai sokszínűségétől, a fiatal szerzők felkarolásától.
Emellett Kodály tudományos életben betöltött pozícióit mások frusztrációit felhasználva
igyekezett gyengíteni. Végül azonban nem valósult meg a Kodály politikai elszigetelésére
és az új zenei-zenetudományi „szövetségesek” megnyerésére tett javaslat. Kodálynak végül
sikerült megőrizni tudományos pozícióit is. A kádári hatalom számára ugyanis háttérbe
szorításánál fontosabb lett nemzetközi elismertségének és tekintélyének a kihasználása. Így
némi huzavona után a zeneszerzőt végül feleségével együtt engedték ki Angliába. (Utóbb a
londoni nagykövetség beszámolói a hatalom szempontjából is eredményesnek ítélték az
utazást.) Kodály ugyanakkor két területen várt volna viszonzást a rendszer legitimációjához
való passzív és aktív hozzájárulásáért: a zeneoktatás kérdéseiben és esetenként, tanítványai,
patronáltjai személyes ügyeiben. A széles körben csak mesternek hívott zeneszerző nem
csak személyes hívei érdekében használta fel a politikai vezetéshez fűződő informális
kapcsolatait, hanem olyanokat is pártfogásába vett, akiknek az ügye csak közvetítők útján
került hozzá. Ilyen volt a már említett Mécs Imre, a forradalmi tevékenységéért halálra ítélt
24 éves elektromérnök ügye is, akinek megmentéséért Kodály a kultúrpolitikai hierarchia
csúcsán álló, s a Hazafias Népfrontot is vezető Kállai Gyulánál járt közben. Rajta kívül
Kodály közben járt többek között Járdányi Pálért, aki a Zeneművészeti Főiskola tanára, s
egyben munkatársa volt, vagy Bors Irmáért a budapesti Lórántffy utcai ének-zenei általános
iskola

klerikálisnak

minősített,

politikai

okokból

eltávolított

igazgatóhelyettese

érdekében.883 Mindkét esetben az illetékes miniszterek mellett Kádár Jánosnak személyesen
is írt. A zeneoktatás kérdéseit illetően azonban a hatvanas évek elejétől kezdve egyre több
nyílt, a sajtóban is követhető konfliktust vállalt a politikai hatalommal szemben, melynek
képviselői alaposan zavarba is jöttek az idős Kodály aktivitásától. Tevékenységének
kezelése ezzel együtt szakmai, szakpolitikai kérdéssé vált.
Illyés Gyula és a hatalom közeledésének több állomása figyelhető meg. A népiek
vezéralakjának számító írót 1957-ben megkérdezése nélkül választották be a Hazafias
Népfront elnökségébe. Ám a mozgalomban semmilyen aktív szerepet nem vállalt. A másfélkét éves hallgatás, passzív rezisztencia, a megtorlásokkal kapcsolatos hírek lelki-egészségi
állapotát is megtépázták. Hosszas mérlegelés után 1958 végén felkereste a művelődésügyi
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miniszter helyettesét884 jelezve, hogy bizonyos feltételekkel hajlandó visszatérni az irodalmi
életbe.885 A hatalommal történő kiegyezést azonban még hónapokig tartó alkudozás előzte
meg. Az író kiadott naplójegyzetei 1956-1958 teljesen apolitikus bejegyzései után 1959-ben
tartalmaznak töredékeket a közéleti eseményekkel kapcsolatban.886 A szovjet holdrakétakísérletekkel kapcsolatos hírek mellett Illyés kommentálta a Népszabadság 1959. április 3-i
közleményét az amnesztiáról.887 Korábbi kapcsolatait jelzi, hogy áprilisban felkereste
Lukács Györgyöt és Révai Józsefet, miközben a hatalom Szabó Pál által közvetített üzenetét
is érzékelte. Májusban felesége szavai alapján utalt a közéletben betöltött erkölcsi
tekintélyére. Más forrásokból ugyanakkor tudható, hogy Illyés részt vett 1959. március 29én Ortutay Gyula lakásán azon a találkozón, ahol a népfront főtitkára tapogatózott a
népieknél együttműködési hajlandóságukról. 1959 tavaszán Malom a Séden című drámáját
Major Tamással és Révai Józseffel vitatta meg. E találkozás híre elterjedt a városban.
Németh László például úgy értékelte, hogy Illyés is hajlandó behódolni a hatalomnak.888
Pedig az Írószövetség újjászervezését célzó első próbálkozások részben az ő húzódozása
miatt futottak zátonyra. A szövetség 1959. szeptember 25-i újjáalakulásakor Illyés még
mindig nem vállalt nyilvános szerepet. Az író 1959 karácsonyán barátjánál, Hidas Antalnál
járt, ahol még határozottan állította, hogy egy sort sem írt a rendszer mellett. 889 Dobozy
Imre kérésére azonban részt vett egy a termelőszövetkezeteket bemutató körutazáson. Végül
1960. január 12-én írt levelet Kádár Jánosnak, amelyben – kongresszusi beszédére
hivatkozva – cáfolni igyekezett passzivitását, visszahúzódását890és tegezve megfogalmazott
soraiban, késznek mutatkozott nyilatkozat vagy interjú adására. A pártvezető válasza 1960.
január 25-én kelt,891 és visszafogott bátorítást és kritikát tartalmazott. A tömör, kétértelmű
mondatok a hatalma csúcsán álló pártfőtitkár bevonó gesztusainak mintapéldái.892 Ezt
követően Illyés az Ország-Világ hetilapnak adott 1960. március 9-i nyilatkozatával megtörte
a hallgatást. Az alaposan előkészített beszélgetésben az író olyan nyilatkozatot tett, amely
személyes integritásának védelme mellett a hatalom számára is elfogadhatónak látszott. A
884
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passzív ellenállással kapcsolatos nyílt kérdésre a következőket felelte: „Nem állok szemben
a rendszerrel (…) mert az a törvényekkel szembenállást jelentené. Magyarországot a
kommunista párt vezeti a szocializmus felé. Szocialista vagyok – ezt műveim bizonyítják.
Mióta tollat vettem a kezembe, gondom s törekvésem, hogy közösségi – népet szolgáló –
irodalom munkatársa legyen.”893 Ezt követően feloldódtak az írói műveinek megjelenését
akadályozó cenzúra korlátai. 1961-ben napvilágot látott „Új versek” című kötete. Az
újjáteremtett kapcsolat ugyanakkor ismételten problémák (bár jóval kisebb konfliktusok)
forrásává is vált. Illyés 1961. július 9-én levelet írt Kádárnak a Kállai Gyulától kapott sértő,
megalázó, gyanakvó üzenet miatt. (Ennek alapja az Élet és Irodalomban állítólagosan
álnéven megjelent verse volt.)894Kádár ekkor ingerülten utasította vissza a közbeavatkozást.
Ugyanakkor az MSZMP első embere és az írók vezető személyisége közti levélváltások
összességében a merev kultúrpolitika oldódásának, a bevonási és kiegyezési hajlandóság
erősödésének dokumentumai.

Veres Péter 1948-as közéleti visszavonulása után 1953-tól újra megnyert útitársává vált a
kommunistáknak, a Magyar Dolgozók Pártjának.895 Az Írószövetség elnökeként elsősorban
reprezentatív feladatokat látott el, ugyanakkor valamilyen kiegyenlítő, ellensúlyozó szerepet
szeretett volna betölteni a párt és a (népi) írók között.896 A forradalom napjaiban tett
nyilatkozatai révén897 azonban eltávolodott egykori szövetségeseitől. A viszony hosszú
ideig tartó normalizálása betekintést enged a korábbi kapcsolatok újjáépítésének
dinamikájába. Az elemzés elsődleges forrásai azok a levélváltások, amelyek az író és az
MSZMP vezetői között történtek.898
Veres az Írószövetség felfüggesztése és Kállai Gyulával történt találkozása után 1957.
január 27-én személyesen Kádár Jánoshoz intézett levelet.899 (Kádár az írást, fontossága
miatt továbbította a pártvezetés tagjainak.) Ebben a levélben az író felajánlkozott a népiek
nevében az irodalmi élet „normalizálására”. Levele a tizenkét év során kialakított
szövetséges, illetve útitárs viszony megélésével kapcsolatban is értékes forrás. Az író
mellőzöttségének felpanaszolása mellett, korábbi figyelmeztetéseit is felidézte, az
„eszközemberek” elhasználódására figyelmeztet. Az írók és a hatalom történelmi
893
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kapcsolatát emlegetve, deklarálta a napi politikától való visszavonulását, az irodalom
depolitizálását sürgette.900 A kultúrpolitikával kapcsolatos végkövetkeztetése szerint: „Én
kész vagyok, de azt hiszem, a többi népiek is – valószínűleg mások is – az irodalmi élet
„normalizálására” és az ehhez szükséges engedelmes állampolgári magatartásra. Ne
kívánjatok most egyebet és az idő – úgy hiszem – a feltételezett kormányzati bölcsességgel
együtt majd elvégzi a többit.”901 1957 tavaszán azonban az idő még nem az ő
koncepciójának dolgozott. Háttérbe szorulását látva lemondott az országgyűlés kulturális
bizottságának elnöki tisztéről. Közéleti aktivitása azonban nem szűnt meg teljesen. Részese
volt a Hazafias Népfront szervezését előkészítő beszélgetéseknek.902 1957. március 25-én
Münnich Ferencnek írt a letartóztatott írók ügyében, és folyóiratok engedélyezése
érdekében.903 Átmeneti visszavonulása ellenére Veres személye alkalmas volt politikai
programok vele szembeni megfogalmazására. Az agrárpolitikai téziseket előkészítő és
kísérő sajtókampány során neve és tézisei hivatkozásai alapul szolgálhattak. Eközben
íróként kapcsolatban maradt az újonnan kinevezett kultúrpolitikai döntéshozókkal is.
Irodalompolitikai elképzeléseit 1957. november 24-én Aczél Györgyhöz írt levelében
fejtette ki. Ebben a különböző irányzatok összehozásának lehetetlenségéről, a politikusokkal
történő megállapodásról tett említést, saját igényét a propagandától eltávolodó „közvetett
szocialista szellemi irodalmi munkálkodásban” jelölte meg. Közvetítő próbálkozásaira
azonban a hatalom még továbbra sem tartott igényt. Kádár János 1958. január 27-ei
parlamenti beszéde után elkeseredve írta Aczél Györgynek „ezek szerint puszta létezésem
politikum”. S valóban az MSZMP illetékesei nem felejtették el az írók forradalmi szerepét.
A pártközpontban Orbán László osztályvezető Veres levele mellé csatolta a Kossuth
Rádióban 1956. október 30-án tett nyilatkozata szövegét is. Felelősségre vonása ugyanakkor
nem került szóba. Felemás helyzetét jól mutatja, hogy míg a művelődéspolitikai irányelvek
véleményezéséből Kádár kihagyta volna, a népi írókról szóló dokumentumhoz végül
hozzászólhatott.
Személyes politikai szerepvállalásával kapcsolatos szempontok minden más potenciális
szövetségesnél részletesebben nyomon követhetők az MSZMP jegyzőkönyvei alapján. Az
1958-as választás előtt képviselő-jelöltségéről három PB és két KB ülésen is szó esett.904 A
párt vezetői körében több érv és ellenérv csapott össze az író bevonásának, felhasználásának
ügyében. 1958. szeptember 23-án Kádár még úgy látta, hogy jelölése túl problémás lenne
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(Veresnek a népfrontban szántak pozíciót, amit el is vállalt volna).905 Október 13-án viszont
a pártvezető arról beszélt, hogy személye megér 10 perc vitát, hisz az író közelebb hozható a
szocializmushoz.906 Kádár hatalomtechnikai szempontjait ismertetve rá is gondolt: „Nem
lángoló harcost nyernénk (…) meglennénk nélkülük (…) de van kispolgárság, parasztság…
értelmiség (…) semmi borzasztó, ha van 20 félellenzéki a parlamenten.” Az MSZMP PB
október 14-én ismét úgy határozott, hogy egyeztetni kell az íróval.907 A következő ülésen
október 22-én Kádár felolvasta Veres Péter levelét, majd a pártvezetők közös határozatban
vetették el annak lehetőségét, hogy fenntartásait megőrizze.908
Az író és Kádár János személyes viszonya ezekben a hónapokban rendeződött. Kapcsolatuk
idővel igen közelivé vált. Veres több kéziratát is megküldte a pártvezetőnek, aki saját
kezűleg javasolt benne változtatásokat. Kettejük kapcsolatából, ebből az időszakból több
levél is fennmaradt. Bár az író ezekben publikálási nehézségekről is panaszkodott, írásai
folyamatosan megjelentek a Nagyvilág, a Kortárs, az Élet és Irodalom és a Magyar Nemzet
hasábjain.909 Közben készséggel módosította azokat a bekezdéseket, szimbólumokat,
amelyeket Kádár problémásnak talált.910 A párt első titkárával ápolt viszony azonban nem
maradt egyenletes. „A kelletlen leány” c. műve elküldése után levelezési kapcsolatuk
megszakadt, mivel azt Kádár 1959 szeptemberi válaszában a népi írókat alaptalanul védő
politikai tartalmú írásnak minősítette. Veres Péter aktuális vagy korábbi nézetei,
megjegyzései azonban állandó példái Kádár felszólalásainak, beszédeinek. Olyan útitársként
szolgált, aki a rendszer elfogadtatása mellett — jól megválasztott vitapartnerként — a
rendszer intézkedéseinek helyességére, az ideológiai magasabbrendűségének bizonyítására
is alkalmas volt.
A „szövetségi politika” kialakításában kulcsszerepet játszott az egykori kisgazda, 1945-től
titkos kommunista útitárs, miniszter: Ortutay Gyula.911 Fennmaradt naplója elsősorban az
1956-57-es belpolitikai életet mutatja meg személyes látószögben és
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népfrontpolitika formálódásához nyújt érdekes adalékokat.912 Ortutay személye is jól
mutatja a folytonosságot, amely a népfrontos törekvéseket jellemezte. Feljegyzései a róla
szóló pletykákat, a személyével és a mozgalommal kapcsolatos viszony megváltozását is
rögzítették. Bejegyzései alapján érzékelhetők a félelmek, vívódások, amelyek a társutas
értelmiséget jellemezhették.913 A feljegyzések viszonylag részletesen értesítenek 1956
októberi tevékenységéről, arról, hogyan fogalmazta meg a népfront kiáltványát, miként
alakultak át a mozgalom testületei több helyen nemzeti bizottsággá, elolvasható a kisgazda
pártszervezés kritikus, másodkézből való leírása. Érzékletes az 1956. novemberi parlamenti
viszonyok leírása: orosz katonákkal, szovjet tanácsadókkal, a még gondterhelt Kádár
Jánossal és világháborús félelmekkel.914 A napló íróját folyamatosan a politizálás vagy a
visszavonulás kérdése foglalkoztatta, feljegyzéseiben többször fogadkozott nem lesz
kisgazda nem lesz titkos kommunista. Ugyanakkor az utókor számára is rögzítette kijáró
tevékenységét a letartóztatottak (elsősorban Baróti Dezső915) érdekében.
A bejegyzések utaltak a korabeli információszegény közegre, a híréhségre, az újjáépülő
csatornákra. Ortutay Gyula privilegizált helyzetének köszönhetően folyamatos telefonálás
révén értesült az aktuális eseményekről. Emellett összejárt társutas elvbarátaival (Barcs
Sándor, Bognár József, Boldizsár Iván, Oltványi Imre), munkahelyeiről (MTA, HNF,
ELTE) is szerzett értesüléseket, többször személyesen beszélt Kádár Jánossal.916 Korábbi
kapcsolatai révén értesült a kezdeti koalíciós lépésekről, a pártok memorandumairól, sőt
maga is kísérletet tett a kisgazdapárttal való kapcsolatfelvételre.917
A napló alapján felsejlik Ortutay széles kapcsolati hálója, amely személyét a berendezkedő
hatalom számára különösen értékessé tette. Miközben a Tildy Zoltánnal történt beszélgetés
után feljegyezte a pártvezér véleményét az aktuális politikai helyzetről, beszélgetést
folytatott Dinnyés Lajossal Pesta Lászlóval és az egykori kisgazdák különböző
platformokon álló képviselőivel. Ugyanakkor konstatálta Erdei Ferenc kiábrándultságát, de
beszélt Révai Józseffel is nevezetes cikkéről.918 Helyzetét jól jellemzi, hogy miközben
lakáscsere tervei voltak a Tildy családdal919, a Parlamentbe járva többször hallgatta Dobi
szidalmait a Nagy Imre-kormány tagjairól. Tőle értesült egy per lehetőségéről is, majd
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májusban Dobi „illegális koalícióról” szóló fejtegetései alapján már megérezhette az
egykori kisgazdák közelgő letartóztatását.920
A napló bejegyzései, az ellátás bevásárlás gondjai és a környezetében jelentkező disszidálási
szándékok mellett a különböző személyére vonatkozó kombinációkat is rögzítették. Ortutay
több miniszteri tárca várományosaként is felmerült, emellett a Kulturális Intézet
főigazgatójának is felkérték. Márciusban Kállai Gyula a HNF főtitkárának majd a Néprajzi
Múzeum igazgatójának kívánta megnyerni, 1957 júniusában pedig Szigeti József a pesti
egyetem rektori posztját ajánlotta fel számára.921
A hatalommal való egyezkedése azonban elhúzódott. Február 8-án Kiss Károlynak a
parlamentben kijelentette, nem lesz többé titkos párttag. Márciusban Kállai Gyulával,
júliusban Münnich Ferenccel tárgyalt konkrét eredmények nélkül. 1957 nyarán újra a
kinevezésével kapcsolatos hírek kaptak szárnyra. A megegyezés után azonban egymás után
kapta a különböző pozíciókat.922 Ez naplója rendszeres vezetésének is véget vetett.923
A népfront újjászervezése nem ígérkezett könnyű feladatnak. Immár a mozgalom frissen
kinevezett főtitkára 1957 decemberében azt kérvényezte, hogy a párt döntéseiről
részletesebb tájékoztatást kapjon: „valamilyen formában több és rendszeresebb útmutatást,
útbaigazító tanácsokat és tájékoztatást kapjak. A munkám csak így lehet jó, különben előbbutóbb ahhoz a partizánhoz fogok hasonlítani, aki a vezérkartól elszakadva minden
összeköttetés nélkül, saját feje után cselekszik.”924
A közvetítő munka utóbb néha valóban komoly kritikát kapott Kádártól. 1961 januárjában a
pártfőtitkár dühös hangulatú levelet írt neki, amelyben felrótta hibás politikai lépéseit.925
Ezek közé tartozott a népi írók és az MSZMP vezetői közötti, a meghívottakat kölcsönösen
megtévesztő találkozó megszervezése. Ezzel együtt Ortutay Gyula gyarapodó társadalmi
megbízatásaival kulcsszerepet játszott az értelmiség semlegesítésében, az egykori
politikusok szemmel tartásában. Irányítása alatt épült ki a pártakaratot és propagandát
közvetítő, transzmissziós szervként működő népfront. A politikus sajátos szerepet játszott az
amnesztia során szabadult prominens 56-os elítéltek sorsának rendezése során is. A
hatalmon lévők igényeinek azonban ez esetben sem volt mindig könnyű megfelelni. Déry
Tibor ügyében926 végzett tevékenysége különösen haragra gerjesztette Kádárt, aki külön
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jelentés megírására kötelezte.927 Ebből kiderült, hogy Déryné Illyés Gyula unszolására
kereste meg a népfront főtitkárát, aki rövid látogatásáról referált a mozgalom elnöksége előtt
is. Így Kádár Kállai Gyulával folytatott levelezése az ügyben az amnesztia körüli feladatok
tisztázatlanságát is mutatja.
A későbbiekben mindez már olajozottabban működhetett. Legalábbis erre utal Kállai Gyula
1963. április 24-én továbbított feljegyzésése Kádár Jánosnak.928 Ekkor Ortutay a frissen
szabadult Bibó István egykori államminiszter megjegyzéseit közvetítette a hatalom
birtoksainak. Bibó kinyilvánította, hogy nem akar politizálni, elfogadta, hogy szerencsétlen
volt a nyilatkozata, igyekezett közbenjárni elítélt társai ügyében és kifejezte háláját, hogy fia
egyetemre juthatott.929 Ortutay Gyula közvetítői tevékenységét az ELTE rektoraként és
számos más közéleti funkcióban is végezte. Szerteágazó tevékenységéből született iratai
személyes ügyek sokaságáról tanúskodnak.930 Idővel elnyert pozícióját jelzi, hogy nevének,
kapcsolatának említése egykori párttársai számára is mentő körülmény lehetett.931 Felesége
a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének vezetőjeként 1957 tavaszán már nemzetközi
színtéren is védelmezte a Kádár-kormány politikáját.932
A bemutatott öt személyes kapcsolatban eltérő volt az együttműködés mértéke a párt vezetői
és a társutasok között. A hatalom birtokosai feltérképezték potenciális partnereik különböző
motivációit, s ez alapján érlelték ki a megnyerést szolgáló lépéseiket. Végeredményben
azonban mindnyájukat sikeresen illesztették be a „szövetségi politika” reprezentációjának
rendjébe.
Mindez korántsem tekinthető kivételesnek. Bár kevésbé dokumentálható, a politika más
színterein is előtérbe kerültek a személyes bevonás módszerei. Miközben a parasztságot
képviselő egykori politikusokkal illetve a népiek táborával folyamatosan haladt a
kapcsolatépítés, a pártfőtitkár figyelmét az egykori radikális demokraták megnyerése sem
kerülte el. 1958. május 8-án Kádár János készített feljegyzést Kállai Gyula és Szirmai István
részére, miután találkozott Kende Zsigmonddal, a Magyar Radikális Párt egykori
vezetőjével.933 Beszélgetésükben szóba került a Galilei Kör megalakulásának 50.
évfordulója és Kende 70. születésnapja is. Kádár célszerűnek tartotta, hogy a párt vegye
927

MOL 288. f. 47. cs. 729. ő. e., illetve HUSZÁR, 2002, 163-164.
HUSZÁR, 2002, 241-242.
929
Bibó sorsáról egyébként az MSZMP Politikai Bizottsága 1963. április 20. ülésén döntött, amikor
engedélyezték, hogy a KSH munkatársa lehessen.
930
MOL XXVIII-M-4 (Ortutay Gyula iratai)
931
BFL XXXV.1.a.4. (MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései) 57. ő. e. (1959. augusztus 3.),
Bolgár István egykori kisgazdapárti újságíró sorsáról esett szó.
932
Ortutay Gyuláné és Vass Istvánné jelentése a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Iroda üléséről - MOL
288. f. 11/61. ő. e.
933
MOL 288. f. 47. cs. 720. ő. e.
928

192

kezébe a megemlékezést. „Az öreg Kende dolgát is, ha jót és rosszat egybevetünk, azt
hiszem, megítélhetjük úgy, hogy egy kitüntetést esetleg megérdemelne” -írta. A döntésre
szeptemberben került sor, a választási kampánnyal kapcsolatos évfordulók (elsősorban a
KMP 1918-as megalakulása) tárgyalása során.934 Végül a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat rendezett emlékünnepélyt a Kossuth Klubban. Ortutay Gyula köszöntője után a
beszédet Haász Árpád tartotta. A Politikai Bizottság döntése szerint az eseményről a sajtó is
hírt adhatott.935
Tehát a rendszer normalizálódása, valamint az új nyilvánosság-politika lehetővé tette
különböző felfogású politikusok, hagyományok integrálását a rendszerbe, továbbá egy új
közös történelem megalkotását. Jó példa erre, hogy nem sokkal a választások és a
megemlékezés után 1958. november 21-én Szekfű Gyuláné írt levelet, melyben kérte férje
emlékének ápolását. A Sydneyből érkező levélre ebben az esetben nem egy pártvezető
hanem Nagy László, az MSZMP KB főmunkatársa válaszolt. Sorai a történészprofesszor
személyének, munkásságának megbecsüléséról biztosította az özvegyet. 936
A társutasok kisebb jelentőségű viselt dolgai folyamatosan előkerültek a pártvezetés
levelezésében. Kádár 1957. májusi parlamenti beszédének hatására másnap Csorba János
önkritikus, védekező levelet írt 1956-os tevékenységéről.937 A koalícióra vonatkozó
kijelentéseit igyekezett magyarázni, kérte szempontjai nyilvánosságra hozatalát. Ettől
azonban Kádár elzárkózott. Parragi György szakmai alkalmatlanságáról, botrányos életéről
1960. május 4-én az MSZMP KB APO készített szigorúan bizalmas feljegyzést.938 Egy
közeli mauthauseni utazást is számításba vevő értékelés végleg leírta az újságíró-politikust:
„ma már semmilyen politikai szükség nem indokolja, hogy vállaljuk azt a szégyent, amit
Parragi hoz ránk”. Ezt követően Szirmai István feladata lett a főszerkesztő kivonása. Egyes
közszerepet betöltő társutasokkal a pártvezetők mindennapos ügyekben is kapcsolatot
tartottak. Kádár János például 1961. márciusában Pesta Lászlónak a budapesti
utcaelnevezésekkel kapcsolatos kritikáját írta meg.939 A korábbi kapcsolat fennmaradását
olykor csak egy-egy rövid üzenetváltás mutatja. 1959. augusztus 6-án Balogh páter
levelében fejezte ki részvétét Révai József halálakor, amire Kádár röviden szintén tegezve
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válaszolt.940 Az ügyes-bajos dolgokon túl olykor szakmai koncepciókat tartalmazó
küldemények is érkeztek az egykor más pártállású közszereplőktől. Erdei Ferenc 1960
februárjában a termelőszövetkezetek termelési költségeiről szóló szakmai anyag
megküldésével került kapcsolatba a pártfőtitkárral.941 A bevonási-beavatási kísérletek egyik
legmarkánsabb lépéseként Aczél György a kultúrpolitikai elképzeléseinek összefoglalására
kérte Németh Lászlót. Az író „Ha én miniszter lennék…” kezdetű irata a bevonás,
együttműködés új korszakának kezdetét jelezte.942

Csoportos megnyerési, bomlasztási kísérletek
Az MSZMP vezetői több csatornán is értesülhettek az írók körében 1956 után létrejövő
szolidaritásról. A belső információkat szállító „Harmath” jelentései szerint egyfajta
„viszontbiztosítási megállapodást” is kötöttek egymással a különböző felfogású, a jövő
bizonytalanságával számot vető értelmiségiek.943 A belügyi iratokban rögzített törekvések
szerint jobb- és baloldali írók, értelmiségiek kölcsönösen igazolták, segítették volna
egymást egy bekövetkező rendszerváltozás esetén. Ennek ellensúlyozása a hatalom részéről
új módszereket, rendszeres és kitartó bomlasztó munkát igényelt. Másrészt az MSZMP
vezetői a társutasokkal korábban meglévő bizalmi viszonyt személyes találkozásokkal
kívánták helyreállítani.
A Hazafias Népfront keretében történt csoportos bevonási, közelítési kísérleteken túl néhány
más informális csoportos találkozó is rekonstruálható a korszakból. A hatalom birtokosainak
az írókkal való találkozói szinte a párt létrejöttekor megkezdődtek. Ezekről az alkalmakról
olykor közvetett források maradtak fenn. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának 1961.
decemberi ülésén Kádár János egy 1956 decemberi találkozást felidézve beszélt a korábbi
tapasztalatokon

alapuló,

pragmatikus,

visszaemlékezések, naplórészletek

945

megosztó

stratégiájáról.944

Személyes

és más források alapján több hasonló csoportos

találkozóra is sor került, például 1959 márciusában Ortutay Gyulánál.946 Az ilyen
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beszélgetések

visszhangját

az

állambiztonság

munkatársai

is

rögzítették.947

A

titkosszolgálatoknak köszönhetően a hatalom birtokosai pontos képet alkothattak arról,
milyen hatást váltanak ki a megnyerési kísérletek. Az 1959-es feljegyzések például azt
rögzítették, hogy az írók elégedettek voltak karakán kiállásukkal, azzal, hogy elkerülték az
egyértelmű behódolást. Ugyanakkor a megjelentek (Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó Pál,
Tamási Áron, Németh László) egymás között arról is beszéltek, hogy emberséges
vezetőkkel találkoztak. A közeledést jelző eseményről, ebben az esetben később az egész
ország értesülhetett. Ugyanis, maguk a pártvezetők tették közzé a találkozó tényét, amikor
hatalomtechnikai szempontból úgy ítélték jónak. Kádár János a VII. kongresszuson tartott
beszámolójában a kultúra erőteljes pártirányításával kapcsolatban önkritikára is hajlandó
volt: „Pár hónappal ezelőtt vitatkoztunk az „ellenzékieskedő” írótársakkal. (Derültség.) A
vita első stádiumában mi elsoroltuk az ő hibáikat, ők pedig a mi hibáinkat. (…). Igaz,
nekünk is van mit jóvátennünk, hiszen az elmúlt 15 évben az is előfordult, hogy az írókkal
szemben mér eleve bizalmatlanok voltunk, feleslegesen sértegettük vagy meg nem
érdemelten dicsértük őket.”948 A népi írókkal folytatott diskurzus a továbbiakban is
folytatódott. A kapcsolatfelvétel azonban nem volt mindig zökkenőmentes. Kádár Ortutay
Gyulának írt — már említett — indulatos levele rávilágít a hatalom törekvéseinek lényegére
is. Az első titkár egy 1960 nyarán a lakásán tartott összejövetellel kapcsolatban az vetette a
népfront főtitkárának a szemére, hogy kölcsönösen megtévesztette a feleket. A párt
vezetőinek az írók megkeresését jelezte, míg az íróknak a pártvezetők által kezdeményezett
találkozóról szólt. A párt vezetője Ortutay egyéb közvetítői tevékenységének kritizálása
mellett leszögezte: „nem személyi, tekintélyi, hanem politikai kérdés az, hogy „ellenzéki”
írók és a párt, a kormány képviselői mikor és kinek a kezdeményezésére ülnek össze. (Akár
nem hivatalos kötetlen beszélgetésre is)”949
A politikai tekintély kiépítésének aprólékos kérdései mellett a párt vezetői a kezdetektől
kísérletet tettek az egyes csoportok, irányzatok belső kohéziójának a csökkentésére és az
egyéni megnyerésre is. Ezek a törekvések — a publikálási lehetőségek biztosításán túl —
leginkább a magas fokú kitüntetések kapcsán figyelhetők meg. A Kossuth-díjak
adományozásáról például minden alkalommal a legmagasabb szinten, a pártközpontban
döntöttek. 1957. március 15-én az 57 kitüntetett között Kodály Zoltán, Németh László és
Szabó Lőrinc neve is szerepelt. Miként arról a különböző jelentések beszámoltak, a Magyar
Értelmiség Forradalmi Tanácsa egykori vezetőjének, valamint a forradalom napjaiban
947
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nyilatkozó Németh Lászlónak elismerése egyértelmű zavart okozott a velük rokonszenvezők
körében is. A megtorlások idején, 1958-ban csak 27 díjat osztottak ki. Az MSZMP PB
ülésén Orbán László nyíltan megfogalmazta, hogy a politikai szempontokat sokkal
erőteljesebben kell figyelembe venni. Bár felmerült néhány író neve, végül közülük senki
sem kapott díjat.950 1959-ben az írók közül csak Dobozy Imre kapott Kossuth-díjat az
indoklás szerint publicisztikai munkásságáért, lényegében azonban a Tegnap című
filmért.951
Az 1960-as díjazottak tárgyalásakor Marosán György nyíltan beszélt a Kossuth-díj kettős
szerepéről: a tudományos munkásság kitüntetése mellett a politikai megbecsülés
kifejezéséről. Az írók közül, csak az MSZMP-be belépő Darvas József vehette át a díjat.952
1961-ben még az is felmerült, hogy egyáltalán ne adjanak ki Kossuth-díjat, végül 22 főt
tüntettek ki. A fő szempont ekkor a mezőgazdaság átalakításának propagálása volt.953 Végül
1962-ben az írók közül, a megnyerési folyamatban közvetítő szerepet játszó Hidas Antal,
Mesterházi Lajos vehette át az elismerést.954
Miként a kitüntetésekről, úgy más jutalomról, elismerésről vagy lehetőségről is a megosztás
szándékával döntöttek. Ugyanígy az 1956 után bebörtönzöttek szabadon bocsátása is
szelektíven, alapos mérlegelés után, így időben elhúzódva történt meg. A felszabadulás
ünnepéhez kapcsolódva először 1959. április 2-án hirdettek részleges amnesztiát a két évnél
nem hosszabb időre elítéltek részére. Ekkor részesült egyéni kegyelemben Tildy Zoltán is.
Vele együtt a rendelkezés 4428 főt érintett, közte 1610 politikai elítéltet.955 Az MSZMP KB
egy évvel később, 1960. március 30-án Biszku Béla előterjesztésében újabb átfogó
amnesztiatervezetet vett napirendjére. Ennek alapján április 1-jén (Magyarország
felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából) részleges politikai kegyelemben részesültek
az 1957. május 1-jénél nem későbbi cselekmény miatt 6 évet meg nem haladó
börtönbüntetésre ítéltek. Ugyanekkor szüntették meg a közbiztonsági őrizet intézményét.
Egyéni kegyelemmel szabadult Déry Tibor, Donáth Ferenc, Jánosi Ferenc (s ekkor hozták
nyilvánosságra Farkas Mihály, Farkas Vladimir és Péter Gábor szabadon bocsátását is).
A kívülállók kérvényei azonban általában nem jártak eredménnyel. A rendszer működését
jól mutatja Bibó István sorsa. 1961. március 11-én szabadon bocsátásáért Németh László
újból írt Kádár Jánosnak.956A pártfőtitkár Biszku Bélától kapott részletes BM jelentés
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alapján fogalmazta meg válaszát. Levelében a személyes érintkezésben is fenntartotta a
hivatalos álláspontot: öntudatosan kiállt a szocialista törvényesség mellett, elutasítva az
imperialista hecckampányokat, megtévesztő értékeléseket az amnesztiával kapcsolatban. Az
1956-os cselekményekért elítélt, veszélyesnek tartott személyek szabadulására csak a
nemzetközi enyhülés hatására, a diplomáciai kapcsolatok javítása érdekében került sor. A
bejelentésre 1963. március 21-én az országgyűlés alakuló ülésszakán került sor. Az Elnöki
Tanács erre vonatkozó törvényerejű rendelete másnap látott napvilágot. Kegyelmet kaptak
azok, akik „a személyi kultusz éveiben hatalmukkal visszaéltek”, az „ellenforradalmi
cselekmények miatt elítéltek”, és azok, akik 1957 és 1963 között követtek el államellenes
bűncselekményeket.

Több száz politikai elítélt börtönben maradt (a fegyveres harcok

résztvevői, gyilkosság, hűtlenség miatt elítéltek és a visszaesőnek minősülők.)

A „szocialista nemzeti egység” megvalósulása
1963-ra az „aki nincs ellenünk, az velünk” politikáját, a szocialista nemzeti egységet számos
egykori pártpolitikus jelképezte. A korelnök Harrer Ferenc az őszirózsás forradalom, a
Károlyi-kormányzat hagyományát képviselte a Hazafias Népfront budapesti bizottságának
elnökeként.957 Ugyanakkor az ő képviselőségével a Horthy-korszak felsőházának egyik
tagja, valamint az egykori Demokrata Párt egy politikusa is helyet kapott a szocialista
parlamentben. Kende Zsigmond a Galilei kör tagjaként, a Magyar Radikális Párt (MRP)
vezetőjeként szintén a polgári radikális politizálás felől érkezett a népfrontba. Az egykori
kisgazda képviselők (Barcs Sándor, Bognár József, Mihályfi Ernő, Ortutay Gyula), miként a
Rákosi-korszakban, most is a polgári értelmiséget képviselték. A „szövetségi politikának”
ez a folytonossága mutatható ki az egykori parasztpártiak (Darvas József, Szabó Pál, Veres
Péter) esetében is. Közjogi értelemben pedig Nagy Dániel, Nánási László Elnöki Tanácsbeli
tagsága és Dobi István elnöki funkciója még erőteljesebben jelezte ezt. Ugyanígy
változatlanul megőrizte Pesta László is tanácsfunkcióit. Úgy tűnik tehát, hogy míg a
rákosista politikai vezetők fokozatosan kikerültek az MSZMP-ből, a korszak társutasai
szerepet kaptak a „szövetségi politikában”. Ez az MSZMP megalakulása utáni megnyerési
kísérletek kudarcát szemlélteti, illetve a normalizáció lehetőségeit is mutatta. Idővel
azonban az egykori pártpolitikusok a volt szociáldemokratákkal és egyházi vezetőkkel
kiegészülve a társadalom minden rétegét megjelenítették a kádári közéletben.
A hatalmi rendszerbe való beilleszkedésüket jól mutatja, hogy az írói, hírlapírói,
publicisztikai tevékenységük mellett fokozatosan önéletrajzi könyveik is megjelenhettek. Z.
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Nagy Ferenc könyve958 a társutas propaganda összefoglalása, Dobi István önéletrajza959
pedig a szegényparasztság megnyerését szolgálta. A kötet az ünnepi könyvhétre jelent meg
és 1967-ben Moszkvában is kiadták. A későbbiekben több más prominens társutasnak is
megjelentek a visszaemlékezései. Így Nánási László960, Mihályfi Ernő961, Szabó Pál962 vagy
Dancs József963 kötetei mind egyfajta politikai fejlődésregényként is készültek.
A kisgazdapárti elit életrajzainak elemzése alapján 44 személyről mutatható ki, hogy
valamilyen formában integrálódtak a Kádár-rendszerbe, részesei voltak az 1956 utáni
közéletnek (mint HNF vagy MSZMP tagok, társadalmi szervezetek, illetve a közigazgatás
munkatársai).964 Ez az egykori kormányzópárt vezetőinek nagyjából egytizedének felel meg.
A társutasok közül kiemelkednek azok a prominensek, akik formális meghatározó
pozíciókat töltöttek be, személyük a nómenklatúra részét alkotta, kinevezésükről az
MSZMP vezető testületei döntöttek: Bognár József, Barcs Sándor, Dobi István, Dinnyés
Lajos, Nagy Dániel, Nagyistók József, Ortutay Gyula, Parragi György, Pesta László. Ők
mindannyian útitársnak számítottak a Rákosi-rendszerben is.
Az egykori kisgazdák közül többen hivatalosan is az MSZMP tagjai lettek: Dobi István
mellett például Faggyas Jenő, Juhász Géza. Ők személyükben is reprezentálták a politikai
fejlődés irányát. A prominensekkel együtt 1963-ig 23 egykori kisgazda vezető vállalt
szerepet a közélet, a nyilvánosság alsóbb szintjein, lett tsz-vezető, közigazgatási vezető
(tanácstag) vagy a Hazafias Népfront, illetve egyéb „társadalmi szervezet” tagja. Tehát az
egykori politikusok megnyerését hangoztató nyilatkozatok ellenére tömeges méretű
együttműködésről nem beszélhetünk. Ugyanakkor figyelemre méltó azoknak az életútja,
akik 1963 után vállaltak valamilyen szintű közfeladatot, ugyanis a népfrontba, a helyi
tanácsokba, tsz-ekbe az életrajzok szerint további tíz fő kapott valamilyen tisztséget.
A Nemzeti Parasztpárt egykori vezetői közül 84 fő esetében mutatható ki aktív közéleti
szerepvállalás 1956 után. Esetükben említésre méltó, hogy majdnem minden második útitárs
eljutott az MDP, illetve ennél valamivel magasabb arányban az MSZMP tagságig. Az
újjászervezett pártállam népi származású kádereit tehát döntően ők adták. Az egykori
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parasztpártiak közül a társutasok prominensei közé számíthatjuk Darvas Józsefet, Erdei
Ferencet és Nánási Lászlót.
Az egykori parasztpárti vezetőket megtalálhatjuk a Hazafias Népfront Országos
Tanácsában, illetve helyi vezetésében, parlamenti képviselőként, az Elnöki Tanács tagjaként
(Gosztonyi, Nánási), tsz-vezetőként, tanácstagként (falusi, járási és megyei szinten). Külön
csoportot alkottak azok, akik az államigazgatási apparátus tagjai maradtak egy-egy
(korábban parasztpárti) minisztérium vagy országos hivatal beosztottjaként. Megemlítendő
továbbá a Magyar Néphadseregnél karriert befutó személyek sora. A párt elhalása után
többen újságíróként helyezkedtek el, tudományos pályákon jutottak előre (MTA,
felsőoktatás), vagy különböző protestáns egyházakban viseltek vezető tisztségeket. A
párthoz kapcsolódó népi írókat a hatalom hol politikai, hol kulturális csoportként kezelte.
Az MSZMP vezetői tehát személyes kapcsolatokat is kiépítve az anti-elit tagjai közül
meghatározó számú társutast vontak be a „szövetségi politika” reprezentálása érdekében. Az
egykori politikusok többsége azonban az „aki nincs ellenünk az velünk” mottó jegyében
visszahúzódott a magánéletbe, kivonult a közéletből. Az egykori kisgazda képviselők az
itthon maradt politikusok több mint kétharmada korábbi munkájához visszatérve próbált
meg boldogulni. Ez esetükben leginkább a gazdálkodás folytatását jelentette. A
termelőszövetkezetkbe belépő egykori parasztpolitikusok idővel nyugdíj-jogosultságot is
szerezhettek. (Tsz-elnöki funkciót mintegy féltucat egykori képviselő vállalt.) Míg az
egykori kisgazdák esetében kivételesnek számított, az egykori parasztpárti képviselők
között nagyobb számban találhatunk példákat a fokozatos szakmai előmenetelre a
különböző gazdasági és humán területeken tevékenykedő szakemberek között. Utóbbiak
„népi káderként” az állam- illetve közigatási szervekben is szép számmal tölöttek be
középvezetői állásokat. Eközben a korábban bebörtönzött, elítélt politikusok rehabilitációja
is megkezdődött a hatvanas években. Társaik szereplése, esetenkénti közbenjárásai az ő
(korábban félelmekkel, zaklatással, üldöztetésekkel teli) életüket is elviselhetőbbé tette.

Összegzés
A potenciális együttműködőkkel kapcsolatos általános politikai döntések mellett a
pártközpontban személyre szóló intézkedési terveket is készítettek. A párt vezetői nem
felejtették el a lehetséges társutasok korábbi (1945 előtti és utáni, valamint 1956-os) közéleti
tevékenységét. Azonban behódoló, a hatalmat elfogadó gesztusok megtétele után kezdetét
vehette a velük folytatott személyes egyezkedés. A közvetlen vagy közvetítő útján történő
levélváltások révén a hatalom igazi birtokosaival rugalmasabb alkudozásra nyílt lehetőség,
mint a formális keretek között (ÁEH, HNF, állami intézmények, Írószövetség). A
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megnyerés érdekében a pártközpont a kegygazdálkodás kibővített eszköztárát is
felhasználta. Ebben a folyamatban a hatalom birtokosainak idővel sikerült érzékeltetnie,
hogy minden az ő akaratukból történik, legyen szó egy nyugdíj elintézéséről, vagy az
amnesztia kérdéséről.

A fennmaradt dokumentumok bizonyítják, hogy a kádári pártvezetés nem pusztán számon
tartotta a különböző politikai hagyományokat, hanem képviselőivel informális csatornákon
keresztül kapcsolatba is került. A normalizáció érdekében integrálni igyekezett olyan
személyeket, akik direkt vagy indirekt módon különböző — a társadalom hivatalos
leírásában meg nem nevezett — csoportokat reprezentáltak.
Az egyéni sorsok feltérképezése még további kutatásokat kíván. Összességében azonban jól
látható a kádári MSZMP törekvése, amely a megtorlásokkal párhuzamosan, megkezdte a
társutasok megnyerésének előkészítését. Az alapvető technikák az MDP idejéből
származtak, de 1956 után új formákkal is gazdagodtak, és alkalmazásukra jóval nagyobb
mértékben került sor, mint az 1953 utáni reformkurzus idején. A békülékenység nyilvánosan
is megfogalmazott gesztusai idővel hozzájárultak a rendszerről alkotott kép módosulásához.

A hatalommal való kiegyezés meghatározó alakjai egy politikusi generációhoz tartoztak. Az
1958-ban és 1963-ban megválasztott egykori „koalíciós” társutasok mintegy fele Kádár
János korosztályába tartozott, 1908 és 1912 között született,965 míg a másik felük a
századforduló környékén.966 Korszakunk végére tehát a többségük ötvenes, hatvanas
éveiben járt, s a párt vezetőjével hasonló korosztályi tapasztalatokkal rendelkeztek.
Elsődleges politikai szocializációjuk a két világháború közti rendszer válságéveihez
kötődött, majd a második világháború kitörését követő radikális politikai változásokat hozó
korszakban váltak közszereplőkké. Többségük politikai tapasztalata és félelmei miatt 1956ban kivárt és az elkövetkező hónapokban az árnyalatnyi politikai változásokat is képes volt
érzékelni. Az idővel bekövetkező korlátozott politikai szerepvállalásuk messze több volt,
mint amit az előző évtizedben remélhettek.

965

Fiatalabb csak az 1917-es születésű Bognár József volt.
Leszámítva az 1893-as születésű Szabó Pált és a már a matuzsálemi kort megélt, 1874-es születésű Harrer
Ferencet.
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Tézisek: Az MSZMP „szövetségi politikája” (1956-1963)

A Magyar Szocialista Munkáspárt 1956-ban a Magyar Dolgozók Pártja és a kommunista
illetve munkásmozgalom örököseként a többpártrendszer körülményei között alakult meg.
A szovjet intervenció után az újjászervezett párt rövid időn belül az egyetlen politikai erő
maradt Magyarországon. Vezetői restaurálták, illetve — tekintettel a kiigazításokra —
szanálták a korábbi pártállami rendszert. Ugyanakkor a megváltozó kül- és belpolitikai
körülmények között jelentős mértékben módosult a hatalomgyakorlás módja, amely a párt
első titkárának meghatározó szerepe miatt a „kádárizmus” fogalmával írható le. Ennek
központi eleme lett a „szövetségi politika”, amely a nem kommunista világgal meglévő
összetett viszonyra utalt.
Az MSZMP törekvéseit döntő mértékben meghatározta a nemzetközi politikai erőtér. Az
1956-os

szovjet

intervenciót

követően

Magyarország

a

világpolitikai

figyelem

középpontjába került, ugyanakkor eközben a szocialista táborban belül is változóban voltak
az egyes országok kapcsolatai. Az 1956 és 1963 közötti időszak a hruscsovi politika
virágkorának tekinthető. A desztalinizáció, a nemzetközi enyhülés visszahatott a magyar
belpolitikára, s lehetővé tette az osztályharc mérséklését. A modernizáció sikerei
(elsősorban az űrkutatásban) megalapozták a szocialista blokk országainak önbizalmát, az
uralmon lévő hatalmának stabilitását. Az MSZMP vezetése a célzott megtorlások mellett
így a megnyerés, a semlegesítés internacionalista példák nyomán ismert technikáit is
alkalmazta.
A kádári MSZMP messzemenően felhasználta a korábbi korszakok tapasztalatait
„szövetségi politikája” kialakításában. Az 1935-ben meghirdetett internacionalista
népfrontpolitika, az 1944—1949 közötti koalíciós korszak és az 1953 utáni reformkurzus
mind-mind kínált olyan politika mintát, amelyet a konszolidációnak nevezett folyamatban
hasznosítottak. Az újjászervezett párt a kezdetektől törekedett társadalmi kapcsolatai
újjáépítésére. Az MSZMP vezetése befolyásának növekedését igyekezett tekintélyes nemkommunista közszereplők megnyerésével is érzékeltetni. Ezek a személyes kapcsolatok
döntően függőségi (vertikális) viszonyokként alakultak ki, miközben a bomlasztó
intézkedések az anti-elit belső (horizontális) kapcsolatainak szétszakítását célozták. A
megosztás, a függőségi helyzetek kialakulása összetett politikai munka volt. A cél elérése
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érdekében a párt vezetői felhasználták a személyes érintkezés lehetőségeit, a propaganda
teljes eszköztárát és a titkosszolgálati intézkedéseket is.
Az MSZMP vezetői a potenciális együttműködőket, a politikai teret belső elemzéseikben az
1944-1949 közti viszonyok alapján kezelték. Az 1956-os krízisben is a koalíciós időkhöz
való visszatéréssel próbálták meg a társadalmi feszültséget levezetni. A többpártrendszer
bevezetése érdekében került sor a párt új néven történő megszervezésére. A marxista
társadalomfelfogáshoz illeszkedő politikai tagolás (a munkásság mellett a parasztság, az
értelmiség illetve a kispolgárság képviselte) döntően meghatározta a kommunista vezetők
világlátását. A hatalomba néhány napra bevont pártokkal való megegyezés elvetése után a
népfrontos technikák alkalmazása került előtérbe. A forradalomban vezető szerepet játszó
személyek

bebörtönzése,

elítélése

után

a

még

közszerepet

vállaló

potenciális

együttműködőknek, a hatalom számára, nem voltak alternatívái. Az MSZMP az
össztársadalmi törekvések megjelenítéséhez a korábbi társutasokat használta fel. A
megfelelő személyek keresése közben az 1949-ben, 1954-ben, illetve 1956-ban útitársaknak
bevált politikusok kerültek számításba. Megítélésük alapja az 1956 októberi tevékenységük
(az esetleg ezzel kapcsolatban gyakorolt „önkritika”) lett.
A bevonás célja a társadalmi normalizáció elősegítése, a nyugalom megteremtése volt. Az
együttműködés felmutatása különösen fontossá vált a megtorlások idején. Az időszakot a
hatalom részéről konszolidációnak nevezték. A gazdasági élet talpra állításának elősegítése
ezzel összefüggésben a nyugati kapcsolatok rendezése, az emigráció leszerelése, megosztása
mind-mind igényelte a nem-kommunista politikusok felvonultatását. Mentális szempontból
az 1956-os forradalommal kapcsolatos felejtetés, illetve a szocialista modernizáció
legdöntőbb lépésének a kollektivizálás levezénylésének zökkenőmentes véghezvitele
igényelte a társutasok szerepeltetését. Az együttműködőket ezeknek az összetett
szempontoknak megfelelően is válogatták. A bevonásra vonatkozó törekvéseket mutatta,
hogy 1956 után, a politikai rendőrség által összeállított koncepciók ellenére a korábbi
politikai elit ellen igen korlátozott mértékben indultak eljárások. A potenciális
együttműködők megnyerése mégsem ment könnyen, 1957-ben a kivárás volt a jellemző,
aktív támogató tevékenységet csak a megtorlás lezárása után fejtettek ki. A hónapok
múlásával a stabil nemzetközi és belpolitikai pozíciók megteremtése egyre jobban sürgette,
hogy az MSZMP a nemzet vezető erejeként lépjen fel. A passzív ellenállás letörésére, külés belföldön intézkedések (bomlasztás, lejáratás) sorát tervezték, ebben a pártirányítás alatt
működő állambiztonság döntő, de nem kizárólagos szerepet játszott.
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Az együttműködés légkörének megteremtését illetően a Szovjetunióban zajló folyamatok
több szempontból is meghatározónak bizonyultak. Az SZKP XXII. kongresszusán
ismételten meghirdetett desztalinizáció megnyitotta az utat a békülékenyebb politika felé,
míg a szovjet össznépi állam meghirdetett koncepciójának Magyarországon a szövetségi
politika felelt meg. A társutasok folyamatos szerepeltetése a nyilvánosságban új politikai
kultúra születéséhez járult hozzá.

A kapcsolatépítés formája a Hazafias Népfront lett, amely a korszakban alakult ki, sajátos
magyar politikai mozgalomként. A kollektivizálásban, a nemzetiségi politikában, a
nemzetközi propagandában illetve a választások lebonyolításában játszott sikeres szerepe
révén 1962-re eldőlt, hogy a hatalom birtokosai hosszú távon számítanak rá. A szervezetnek
társadalmi kapcsolatépítést segítő funkciói Ortutay Gyula főtitkársága alatt alakultak ki.
Ugyanakkor az intézményes csatornákon túl a hatalom megszilárdítását végső soron a
személyre szabott megkeresések, kompromisszumok segítették elő.

1957 tavaszán, nyarán még csupán néhány bizonytalan emberrel sikerült tárgyalni az
MSZMP vezetésének társadalmi kapcsolatai bővítéséről. Az 1957 őszén újjászervezet
Hazafias Népfront megteremtette az együttműködés kereteit, de a mozgalom szervezése
csak lassan vezetett eredményre. Az 1958-as országgyűlési választások során országosan
húsz, egykor más pártokban tevékenykedő politikus lett ismét parlamenti képviselő. A
tanácsok tagjainak, majd a termelőszövetkezetek vezetőinek kiválasztásakor szintén
számoltak a korábban tekintélyesnek számító, esetleg politikai szerepet is vállalt helybeliek
felhasználásával. A hatalomba bevontak köre néhány év alatt stabilizálódott.
Az egykori politikai erők emléke utoljára 1962-63-ban jelent meg markánsan a közéletben.
Ekkor 15 „társutast” választottak meg az országgyűlés tagjává. Az anti-elit integrációját
jelezte, hogy az egykori politikusok közül többen nyilvánosan az MSZMP tagjai lettek. Ők
mindvégig a kádári hatalomgyakorlás stabil szereplői maradtak. Közben folyamatosan
kísérletek történtek újabb szövetségesek megnyerésére. A félezres nagyságrendű „koalíciós
elitből” három tucatnyi kisgazda, öt tucatnyi parasztpárti képviselő mellett, néhány egykori
polgári politikus is jelentős gazdasági, társadalmi funkciót szerzett az elkövetkező években.

203

A „szövetségi politika” jelszószerű meghirdetése 1961-ben, tételes kidolgozása, illetve
magyarázata 1962-ben, jól mutatja ideológiai, külpolitikai korlátokkal számoló, rugalmassá
váló belpolitikai praxist. A szövetségesnek megnyert egykori politikusok tevékenysége az
MSZMP számára nem volt pótolhatatlan. A korábbi kudarcok, legfőképpen az 1956-os
összeomlás tapasztalatai alapján az útitársak mégis a hatalomgyakorlás lényeges szereplőivé
váltak. Kül- és belföldön ők lettek szocialista nemzeti egység reprezentánsai. Kifejezői és
formálói lettek a szilárd hatalmat gyakorló, ezért háttérbe vonuló MSZMP és a magyar
társadalom közti kiegyezés kialakulásának.
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Theses: The allience-policy of the Hungarian Socialist
Workers Party (1956-1963)

The Hungarian Socialist Workers Party (HSWP) was formed in the multi-party environment
of 1956 as the successor of the Hungarian Working People’s Party as well as the communist
and workers movement. After a couple weeks of the Soviet intervention the newly
reorganized political party was the only political force in Hungary. The party leaders
restored the previous party-state system by annulling the former suppressive directives. At
the same time, in the changing external and internal circumstances, the method of excercise
of power changed significantly, which could be described with the word “kadarism” due to
the influential role of the party’s first secretary, János Kádár. The central theme of this
approach was the “alliance-policy” which reflected the complex relationship with the noncommunist world.

The efforts of the HSWP was decisively influenced by international politics (tendencies).
After the soviet intervention in 1956, Hungary was in the focus of worldwide political
attention, meanwhile its connection with the other socialist states also has changed. The
period between 1956 and 1963 can be considered as the golden age of khrushchevism. The
de-stalinizaton and international 'détente' affected the Hungarian interior politics as well and
made the moderation of the class-struggle possible. The successes of modernization (first of
all in space research) served as basis for self-confidence in socialist countries and stabilized
the power of the ruling elite. Therefore the leaders of the HSWP in addition to the targeted
retaliations also applied the internationalist techniques of neutralization.
Forming its “alliance-policy” Kadar’s HSWP made use to a great degree of the experiences
of former periods. The internationalist politics of the popular-front, the coalitional period
between 1944 and 1949, and the reform era after 1953 all gave examples which after 1956,
at the consolidation period, could be utilized. From the beginning the reorganized party
made strong efforts to rebuild its social connections. The leadership of the HSWP attempted
to illustrate its increasing influence by winning the support of respected non-communist
public figures. These personal relationships were decisively dependent (vertical)
connections, while at the same time disintegrating measures were introduced in order to
tear/split up the interior (horizontal) connections of the anti-elite. Creation of the dividing
and dependent situations required complex political effort. To achieve their goals, the party
205

leaders made use of personal appointments, complete toolset of propaganda, and measures
of the secret service.

In their confidential analysis, the potential collaborators and the political situation were
viewed on the basis of the period between 1944 and 1949 by the leaders of the HSWP. In
the crisis of 1956 they tried to ease the social tensions with a return to “coalitional times.” In
order to introduce the multi-party system they reorganized the party under a new name.
However, the Marxists theory of society (the political typology of workers, peasants, and
the intelligentsia, moreover the petit bourgeois) determined the communist leaders’
worldview.

After involving the other parties into decision making for a couple of days, they changed
tactics and refused to work with them; instead they turned to the use of popular front
techniques. After imprisoning and convicting the leaders of the revolution, the remaining
potential collaborators had no alternative in the eye of the communists (for the communists).
The HSWP used the former “fellow travelers” to show its ambitions for the whole society.
Searching for suitable people, the non-communist politicians in the elections of 1949 and
1953 were taken into account. Their evaluations were based on their political activity in
1956 (and in some cases, on their self-criticism of their actions).

The aim of this recruitment was to aid the normalization of society and to create peace in the
country. To demonstrate cooperation became especially important at the time of the
retaliations. Officially, this period was called 'consolidation'. The rehabilitation of the
economy, the settling of western relations and the stopping of emigrant intent, all required
the deployment of the non-communist politicians. Mentally, to forget the revolution of 1956
and to accomplish the collectivization (the main purpose of the socialist modernization) also
needed the appearance of the fellow-travelers. The cooperators were chosen according to
these complex viewpoints. The actions of the secret service also showed the desire for
recruitment. After 1956, despite the existing charge sheets, very few legal proceedings were
started against the former elite. However, getting support among the potential collaborators
was not easy. In 1957 the typical behaviour was “wait and see”, and the regime only gained
active support after the end of the retaliations. Over the months the need to create stable
international and national standings required the party to become the driving force of the
nation. In order to break down the passive resistance a series of measures were planned both
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home and abroad. In these (the party-led) secret service played decisive, but not exclusive
role.

The atmosphere of cooperation was promoted by the interior processes of the Soviet Union
in many ways. The de-Stalinization, reiterated (re-announced) by the 22nd party congress
cleared the way for more peaceful politics. The concept of the all-people state was a model
for the “alliance-policy” in Hungary. The public appearance of the fellow-travelers
contributed to the development of a new political culture.

The Patriotic Popular Front (PPF) became the most important basis for the interpersonal
connections. It evolved as a unique Hungarian movement. After its successful role in
collectivization, ethnic policy, international propaganda and two elections (up to 1962) it
became an essential instrument for the political leaders. The institutional connections of the
PPF with Hungarian society were developed under the secretary general Gyula Ortutay. At
the same time, besides the institutional channels, the party’s power was also strengthened by
individual meetings and compromises.

The leaders of the HSWP managed to talk over widening its social relationships only with a
few indecisive people in the summer of 1957. The re-organized PPF created the framework
of cooperation, but the efforts showed only small gains. At the national election of 1957,
twenty politicians, who were previously active in non-communist parties, became MP.
Searching for members for city councils and leaders of co-operative farms, the communist
leaders took into account the locally influential, and sometimes formerly politically active
people, too. In a couple of years the circle of fellow-travelers involved in the power
stabilized.

The memory of the ex-politicians appeared in the public life significantly in 1962-1963. At
that time 15 fellow-travelers were elected as Members of the Parliament. The integration of
the anti-elite was self-evident after some, former non-communist politicians also became the
member of the HSWP. They remained stable figures in the kadarist regime. Meanwhile, the
integration efforts continued to involve new alliences. From the 500-person “coalitional
elite” of 1944-1949, three dozen former politicians of Small-holders Party, and five dozen
politicians of the Peasants Party, and a few bourgeois politicians gained considerable
economical and social functions in the next few years.

207

The announcement of the “alliance-policy” in 1961, and working out its thesis in 1962
clearly showed that, the policy of the HSWP, while taking into account the limits of the
ideology and geopolitical realities, became more flexible. The allies of the party weren’t
irreplaceable. But after the former failures, especially the collapse of communist power in
1956, the fellow travelers became nevertheless an important part of the regime. They
represented at home and abroad the “socialist national unity”. They expressed and shaped
the compromise between the HSWP (possessing stable power, therefore remaining in the
background) and the Hungarian society.
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Historiográfiai áttekintés
Az MSZMP 1956—1963 közötti kül- és belpolitikájáról, ezen belül a szűkebben vett
„szövetségi politikájáról” számtalan egykorú elemzés is született. Ezek között sokszor nem
könnyű határvonalat húzni a politikai publicisztika, a születőben lévő politológia elemzései
és a történeti leírások között. Az alábbiakban a témával kapcsolatos jellegzetes, illetve
meghatározó művek bemutatására szorítkozom.
A párt vezetése kiemelten foglalkozott a népszerű és tudományosabb igényű párttörténeti
munkák megjelentetésével. Az MSZMP Központi Bizottsága alatt működő Párttörténeti
Intézetben az ellenforradalmat leleplezni kívánó kiadvány keltette botrány azonban
óvatosságra intette a döntéshozókat.967
Egy új összefoglalás megalkotása az MSZMP PB 1960. február 9-i határozata alapján indult
meg. Az átfogó párttörténeti munkában az 1956 utáni rész megírása Ságvári Ágnes feladata
lett.968 Ő az apparátus munkatársaként, az MSZMP kezdeti üléseinek jegyzőkönyvezőjeként
személyes emlékekkel is rendelkezett a hatalom döntéseiről. Történészként a népfront
kutatási témája maradt969, részt vett a párthatározatok kiadásában970, majd személyes
emlékeit is közzé tette971.
A párttörténet 1944-48 közti szakaszáról az MSZMP vezetése is részletes vitát tartott 1960.
április 26-án, amelynek során a korszak ideológiai minősítése mellett az egykori pártok
szerepét is megvitatták.972 A központilag gondozott tankönyv munkálatairól 1962. május
15-én Vass Henrik számolt be a pártvezetésnek,973 a problémás kérdések között említve a
párt „szövetségi politikájának” bemutatását is. Az MSZMP PB döntése nyomán az 1963
őszén kiadásra kerülő anyag csak a VII. kongresszusig ismertette a párt történetét.974
Ennek ellenére maga a pártvezetés is siettette korábbi tevékenységének történelmi
távlatokba helyezését. A Párttörténeti Intézetben 1965 tavaszán külön konferenciát

967

MOL 288. f. 5/93. ő. e.
MOL 288. f. 5/169. ő. e.
969
SÁGVÁRI Ágnes: Népfront és koalíció Magyarországon : 1936-1948.Budapest, Kossuth, 1967.
970
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Szerk. VASS Henrik,
SÁGVÁRI Ágnes. Budapest, Kossuth, 1973.
971
SÁGVÁRI Ágnes: Mert nem hallgathatok. Egy jóházból való pártmunkás emlékei. Budapest, Magyar
Hírlap, 1989.
972
MOL 288. f. 5/180. ő. e Kádár például az anyagot olvasva felvetette: „Az ellenzéki pártokkal kicsit bajban
voltam. Sok ember elfelejtette, hogy mi volt a Balogh-párt, Barankovics-párt, ezért meg kellene ezeket nevezni,
s megmondani, hogy mik voltak ezek.”
973
MOL 288. f. 5/265. ő. e.
974
A Párttörténeti Intézet munkatársai az MSZMP VIII. kongresszusát is be kívánták mutatni.
968

209

rendeztek a „szövetségi politika” történetéről. Az itt elhangzottak, tanulmányként Vass
Henrik szerkesztésében 1966-ban láttak napvilágot.975
Ennek megállapításai lényegében nem léptek túl a hatalom legitimációját szolgáló
pártdokumentumok ismertetésén. Elemezésük így legfeljebb keletkezéstörténetük miatt
érdekes ma már. A későbbi hivatalos párttörténeti összefoglalók Nemes Dezső
szerkesztésében készültek.976 Ezek téziseit alkalmanként továbbra is a Politikai Bizottság
ülésein egyeztették.977 Említésre méltó, ahogy a párt a maga módján számon tartotta 1956
évfordulóit (ld. Hollós Ervin978 és Berecz János979 számos kiadást megélt az
„ellenforradalmárokat” leleplező munkáit). A direkt propagandát szolgáló leírásokon túl,
1976-ban jelent meg Szenes Iván az MSZMP újjászervezéséről írt munkája. Ideológiai
elfogultsága ellenére, adatgazdagsága miatt ma is használható munka.980 A párt „szövetségi
politikáról”, a rendszer „konszolidációjának” sikereiről később részösszefoglalások is
születtek.981 A Párttörténeti Intézet keretében szintén kutatási témává válhatott a népfront
története, az ideológiai korlátokhoz igazodó publikációk elsősorban Pintér István nevéhez
köthetők.982 Aktív politikusként, egyben történész-ideológusként Berecz János publikált az
MSZMP politikájáról.983
Maga a „szövetségi” politika letéteményese a Hazafias Népfront számtalan kiadványt adott
közzé történetéről, átfogó monografikus mű azonban nem született a mozgalom keretei
között.

A

népfrontpolitika

meghirdetésének

dokumentumválogatás látott napvilágot

984

negyvenedik

évfordulóján

egy

, illetve Kállai Gyula a témával kapcsolatos

beszédei kerültek újbóli kiadásra985.
A legitimációs célokat szolgáló művekkel szemben a kezdetektől készültek olyan
elemzések, amelyek kritikai szempontból közelítettek az MSZMP politikájához. A nyugati
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emigrációban készült elemzésekből Kende Péter tanulmánya vált időtállóvá.986 A kádári
konszolidáció leírásakor elsőként elemezte átfogóan az új típusú hatalomgyakorlás
motivációit és elveit. A szintén 1956-ban emigráló, majd az University of Connecticut
politológia tanárává váló Tőkés Rudolf az amerikai politológia eszköztárát felhasználó
elemzéseit követően átfogó monográfiában is összegezte a korszak politikatörténetével
kapcsolatos téziseit.987 Az 1977-ben emigrációba kényszerített Fehér Ferenc, Heller Ágnes
és Márkus György a rendszer legitimitását vizsgálva fogalmaztak meg a kádári
pragmatizmussal kapcsolatos téziseket.988 A Párizsban élő Fejtő Ferenc a kádárizmus
liberalizálódásában látta azt a megkülönböztető jegyet, amely alapján a környező országok
politikai rendszereitől különbözött.989 Charles Gati a hidegháborús viszonyrendszer
elemzőjeként értelmezte a magyarországi politikatörténeti fejleményeket. 990
A Magyarországon született írások közül maradandó hatásúnak bizonyultak azok a hazai
szamizdat iratok, amelyek a második nyilvánosságban jelentek meg és elsősorban az 1956os hagyomány éltetésével fogalmaztak meg rendszerkritikát.991
A konszolidáció, a többpártrendszer bevezetésének kérdései a rezsim bomlása folyamán
jelentős politikai kérdésként merültek fel. A pártvezetés számára háttéranyagként több, a
politikai rendszer átalakításának lehetőségeit vizsgáló, így a pontenciális szövetségeseket
számba vevő elemzés készült. A publikációs korlátok lebomlása lehetővé tette a korábbinál
árnyaltabb elemzések megjelenését a hivatalos fórumokon is.992
A rendszerváltozás után született plurális intézményhálózatban a hozzáférhetővé vált
források feldolgozása akadálytalanul megkezdődhetett. A korszak kutatásában a
Politikatörténeti Intézet és az 1956-os Intézet munkatársai jártak élén. Az intézetek vezetői
kifejezetten a korszakra vonatkozó alaptéziseket993 is megfogalmaztak, felvázolva a
jelenkortörténet-írásban észlelhető vitás kérdéseket is.994 Az intézetek kiadványai,

986

KENDE Péter: Az engedményektől az érdekegyeztetésig. A kádári konszolidációról. In: KENDE Péter: A
párizsi toronyból. Budapest, 1989, Cserépfalvi. 79-95.
987
TŐKÉS Rudolf: A kialkudott forradalom: gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai
hatalomutódlás, 1957-1990. Budapest, Kossuth, 1998.
988
FEHÉR Ferenc, HELLER Ágnes, MÁRKUS György : Diktatúra a szükségletek felett. Budapest,
Cserépfalvi, 1991.
989
FEJTŐ Ferenc: A népi demokráciák története. Budapest, Magvető, 1991.
990
GATI, Charles: Magyarország a Kreml árnyékában. Budapest, 1990.
991
KIS János: Az 1956-1957-es restauráció. Harminc év távlatából. In: HEGEDŰS B. András (szerk.):
Ötvenhatról nyolcvanhatban. Budapest, 1992, Századvég- 1956-os Intézet. 217-247.
992
FÖLDES György: A többpártrendszer esélyei 1956-57-ben. Társadalmi Szemle XLIV. évfolyam 1989/8-9.
szám, 66-71., ORMOS Mária: A konszolidáció problémái 1956 és 1958 között. Társadalmi Szemle XLIV.
évfolyam 1989/8-9. szám, 48-65.
993
RAINER M. János: „Helyezkedés” a csúcson. Kádár János néhány boldog éve, 1958-1962. In: RAINER
M. János: Ötvenhat után. Budapest, 2003, 1956-os Intézet. 73-91.
994
FÖLDES GYÖRGY: A Kádár-korszak jellegzetességei. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem értelmezések és értékelések. Szerk.: VALUCH Tibor, PÜSKI Levente. 1956-os Intézet - Debreceni Egyetem
Történelmi Intézet, Debrecen, 2002., 229-243.

211

évkönyvei mellett, elsősorban a Múltunk folyóiratban jelentek meg a korszak
politikatörténetének egyes részkérdéseivel kapcsolatos tanulmányok.995 Az MSZMP
alapvető dokumentumait közzétevő forráskiadványokkal kapcsolatos munkák több összegző
tanulmány megszületését is lehetővé tették. Többek között Sipos Levente, Urbán Károly,
Feitl István, Ripp Zoltán és Némethné Vágyi Karola publikációi biztos kiindulópontot
jelentenek a korszak tanulmányozásához.996 Baráth Magdolna kutatásai mindezek mellett
kiterjednek az orosz levéltári források vizsgálatára is.997
A korszak ideologikumának elemzését Kalmár Melinda végezte el. Alapos és mégis
közérthető munkája tömören foglalja össze a rendszer születésekor alakuló eszmerendszer
fejlődését.998

Kádár

Jánosról

írt

monográfiája999

mellett

Huszár

Tibor

külön

tanulmányokban is elemezte a korszak politikai folyamatait.1000 Standeisky Éva számos
vonatkozó tanulmánya mellett, a korszak irodalompolitikájának bemutatásán1001 túl,
monumentális,
monográfiával
1003

Sándor

az

1002

1956-os

eseményeket

átéléstörténeti

szempontból

megközelítő

gazdagította a korszak historiográfiáját. A korszak kutatói közül M. Kiss

és Rainer M. János1004 írásai tanulmánykötetben is megjelentek.

Bihari Mihály átfogó politikatörténeti elemzésében részletesen elemzi a rendszer
restaurációjának folyamatát.1005A korszakkal kapcsolatban számos tanulmánykötet is
napvilágot látott. Ezek között vannak kifejezetten a korszakra vonatkozó1006, illetve a
kádárizmus kialakulására vonatkozó kiadványok.1007 A forradalom utóéletére koncentrált

995

Ezek felsorolását ld. a bibiligráfiai összesítésnél.
A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes testületeinek jegyzőkönyvei. 1-5. köt. Budapest, 1993-1998,
Intera-Napvilág.
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hétköznapok. Szerk.: RAINER M. János, Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 55-89.
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1007
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Király Béla és Lee W. Congdon szerkesztette kötet.1008 A Rubicon folyóirat Kádár János
személyével foglalkozó kiadványának írásai az eltérő megközelítéseket is szemléltetik.1009
Az 1956-os forradalommal kapcsolatos hatalmas mennyiségű publikáció felsorolása már
1996-ban külön kötet igényelt,1010az azóta eltelt időben megjelent művek bibliográfiai adati
az 1956-os Intézet honlapján is megtalálhatók.1011 A forradalom politikatörténetét összegző
munkák közül jól hasznosíthatók Szakolczai Attila1012 és Ripp Zoltán munkái.1013 Témám
szempontjából továbbá az egyes politikai pártokra vonatkozó kiadványok fontosak. A Izsák
Lajos1014, Vida István1015 kötetei mellett, az egykori pártvezetők visszaemlékezéseit közlő
Kőrösi Zsuzsa és Tóth Pál Péter munkája1016 átfogó képet ad az életre keltett politikai erők
törekvéseiről. Az anti-elit tagjainak sorsa elsődlegesen Vida István, Vörös Vince1017 illetve
Benkő Péter1018 gyűjtőmunkájának eredményeként ismerhető meg. Tanulmányaik a pártok
sorsáról és a Hazafias Népfront kialakulásáról1019 is megkerülhetetlenek.
Az állambiztonsági iratok kutathatóvá válása új, korábban ismeretlen forrástípussal
gazdagította

a

kutatási

lehetőségeket.

Ezeknek

a

sajátos

értelmezést

igénylő

dokumentumoknak a keletkezéséről, sorsáról értelmezési lehetőségeiről a Történeti
Hivatal1020, majd az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának1021 évkönyvei
jelentettek meg tanulmányokat. A korszakunkra is vonatkozó legfrissebb kutatási
eredmények az intézmény elektronikus folyóiratában, a Betekintőben1022 olvashatók.
A kifejezetten a korszakunkra vonatkozó pártdokumentumok1023 kiadása már a nyolcvanas
években megkezdődött. A vezető testületek anyagainak publikálásával a Politikatörténeti
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Intézet mellett ma a Magyar Országos Levéltár is foglalkozik.1024 A kutatást jelentősen
megkönnyítik a digitalizálási munkák révén immár on-line is elérhető források. Az MSZMP
vezető testületi anyagai a Digitarchiv oldalán1025, a megyei pártbizottságok iratainak egy
része Budapest Főváros Levéltárának portáljáról érhető el.1026 Az apparátus alsóbb szintjein
keletkezett anyagok miatt azonban ma még értékes segítséget jelentenek az olyan
válogatások,

mint

amilyen

az

1956-1963

közötti

időszak

tájékoztatás-

és

nyilvánosságpolitikáját bemutató kötet.1027 A forráskiadványok közül végül megemlítendő,
hogy Kádár János fennmaradt leveleiből Huszár Tibor tett közzé egy gazdag válogatást.1028
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Melléklet
Döntések az anti-elit tagjairól
az MSZMP vezető testületeinek ülésein
(1956. november -1963. március)
IKB: Ideiglenes Központi Bizottság
IIB: Ideiglenes Intéző Bizottság
PB: Politikai Bizottság
KB: Központi Bizottság
Titk: Titkárság
dátum
1956.11.11
1956.11.11
1956.11.11
1956.11.11
1956.11.16
1956.11.21
1956.11.21
1956.11.21
1956.11.21
1956.11.21
1956.11.21
1956.11.21
1956.11.28
1956.12.17
1956.12.17
1957.01.25
1957.01.25
1957.01.25
1957.02.19
1957.02.19
1957.02.26
1957.02.26
1957.02.26
1957.02.26
1957.02.26
1957.02.26
1957.03.05
1957.03.11
1957.04.02
1957.04.02
1957.04.02
1957.04.02
1957.04.02
1957.04.02
1957.04.09
1957.04.09
1957.04.09
1957.04.09
1957.04.16
1957.04.16

személy
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IKB
IIB
IKB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

megjegyzés

jelzet (MOL 288. f.)
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
4/1. ő. e.
5/6. ő. e.
5/9. ő. e.
5/9. ő. e.
5/12. ő. e.
5/12. ő. e.
5/12. ő. e.
5/16. ő. e.
5/16. ő. e.
4/5. ő. e.
4/5. ő. e.
4/5. ő. e.
4/5. ő. e.
4/5. ő. e.
4/5. ő. e.
5/17. ő. e.
4/6. ő. e.
5/20. ő. e.
5/20. ő. e.
5/20. ő. e.
5/20. ő. e.
5/20. ő. e.
5/20. ő. e.
5/21. ő. e.
5/21. ő. e.
5/21. ő. e.
5/21. ő. e.
5/22. ő. e.
5/22. ő. e.

Tildy Zoltán
Erdei Ferenc
Veres Péter
Dobi István
Kéthly Anna
Kovács Béla
Tildy Zoltán
Farkas Ferenc
Szigethy Attila
Bognár József
Dezséry László
Dernői Kocsis László
Ortutay Gyula
Kovács Béla
Balogh István
Veres Péter
Németh László
Szabó Pál
Szabó Pál
Veres Péter
Bognár József
Bognár József
Bognár József
Bognár József
Horváth Richárd
Szigethy Attila
Horváth Richárd
Szabó Pál
Mihályffi Ernő
Darvas József
Péter János
Darvas József
Mihályfi Ernő
Dobi István
Tildy Zoltán
B. Szabó István
Bibó István
Kodály Zoltán
Veres Péter
Mihályfi Ernő
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1957.04.16
1957.04.16
1957.04.23
1957.04.23
1957.04.23
1957.04.23
1957.04.23
1957.04.30
1957.04.30
1957.04.30
1957.05.07
1957.05.07
1957.05.07
1957.05.07
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.14
1957.05.21
1957.05.28
1957.05.28
1957.06.17
1957.06.22
1957.06.22
1957.07.02
1957.07.07
1957.07.07
1957.08.27
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IKB
IKB
IKB
IKB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IKB
IKB
PB
IKB
IKB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

5/22. ő. e.
5/22. ő. e.
5/23. ő. e.
5/23. ő. e.
5/23. ő. e.
5/23. ő. e.
5/23. ő. e.
5/24. ő. e.
5/24. ő. e.
5/24. ő. e.
4/8. ő. e.
4/8. ő. e.
4/8. ő. e.
4/8. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/25. ő. e.
5/26. ő.e.
5/27. ő. e.
5/27. ő. e.
5/30. ő. e.
4/10. ő.e.
4/10. ő.e.
5/33. ő. e.
4/8. ő. e.
4/8. ő. e.
5/41. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.

Parragi György
Szigethy Attila
Kovács Béla
Erdei Ferenc
Bognár József
Kisházi Ödön
Szigethy Attila
Bognár József
Kovács Béla
Bognár József
Kovács Béla
Kovács Béla
Erdei Ferenc
Bognár József
Tildy Zoltán
Bibó István
Pártay Tivadar
Z. Nagy Ferenc
Brezanóczy Pál
Darvas József
Varga István
Darvas József
Kodály Zoltán
Darvas József
Darvas József
Veres Péter
Tildy Zoltán
Bibó István
Barcs Sándor
Nánási Lászó
Nánási Lászó
Pesta László
Kovács Béla
Erdei Ferenc
Darvas József
Bognár József
Ortutay Gyula
Erdei Ferenc
Nánási László
Pulai István
Horváth János
Idrányi Barna, dr.
Filó Sámuel
Balog György, dr.
Kapócs Ferenc, dr.
Darvas József
Dobi István
Harrer Ferenc
Szabó Pál
Barcs Sándor
Bognár József
Erdei Ferenc
Kodály Zoltán
Mihályfi Ernő
Nagyistók József
Paragi György
Veres Péter
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1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.09.17
1957.10.16
1957.10.16
1957.10.16
1957.10.16
1957.10.16
1957.10.16
1957.10.16
1957.10.16
1958.01.17
1958.02.25
1958.03.01
1958.03.01
1958.03.01
1958.03.14
1958.04.10
1958.04.10
1958.04.15
1958.06.10
1958.06.10
1958.06.10
1958.06.10
1958.06.10
1958.06.10
1958.07.08
1958.08.02
1958.08.12
1958.08.18
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.09.23
1958.10.07
1958.10.13
1958.10.13
1958.10.13
1958.11.21

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
Titk
PB
PB
PB
PB
Titk
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
Titk
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
KB
KB
KB
Titk

5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/44. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
5/46. ő. e.
7/20. ő. e.
5/68. ő. e.
5/69. ő. e.
5/69. ő. e.
5/69. ő. e.
7/24. ő. e.
5/74. ő. e.
5/74. ő. e.
5/75. ő. e.
5/82. ő. e.
5/82. ő. e.
5/82. ő. e.
5/82. ő. e.
5/82. ő. e.
5/82. ő. e.
5/86. ő. e.
7/33. ő. e.
5/90. ő. e.
5/91. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/95-96. ő. e.
5/97-98. ő. e.
4/19. ő. e.
4/19. ő. e.
4/19. ő. e.
7/38. ő. e.

Ortutay Gyula
Balogh István
Z. Nagy Ferenc
Bencsik István
Nánási László
Féja Géza
Dobi István
Balogh István
Tamási Áron
Illyés Gyula
Kodály Zoltán
Ortutay Gyula
Darvas József
Veres Péter
Dobi István
Németh László
Kodály Zoltán
Veres Péter
Barcs Sándor
Tamási Áron
Németh László
Mihályfi Ernő
Veres Péter
Szabó Pál
Erdei Ferencné
Dinnyés Lajos
Dobi István
Dinnyés Lajos
Dobi István
Ortutay Gyula
Ortutay Gyula
Mihályfi Ernő
Pesta László
dr., Harrer Ferenc
Parragi György
Ortutay Gyula
Erdei Ferenc
Szabó Pál
Darvas József
Gém Ferenc
Nagy Dániel
Nagyistók József
Barcs Sándor
Bognár József
Dobi István
Mihályfi Ernő
Dinnyés Lajos
Z. Nagy Ferenc
Nánási László
Veres Péter
Kovács Béla
Czéh József
Kovács Béla
Dobi István
Ortutay Gyula
Nánási László
Szabó Pál
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1958.12.16
1959.01.20
1959.03.06
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.06.23
1959.10.20
1959.10.27
1959.11.03
1959.11.20
1959.12.08
1959.12.14
1959.12.15
1959.12.15
1959.12.15
1959.12.15
1959.12.22
1960.01.13
1960.01.19
1960.01.19
1960.03.01
1960.05.03
1960.07.18

PB
PB
KB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
Titk
PB
PB
KB
Titk
PB
PB
PB
PB
PB
Titk
Titk
PB
PB
PB
PB
PB

5/108. ő. e.
5/113. ő. e.
4/22. ő. e.
5/136. ő. e.
5/136. ő. e.
5/136. ő. e.
5/136. ő. e.
5/136. ő. e.
5/136. ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/182 ő. e.
5/136. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
5/176. ő. e.
7/62. ő. e.
5/154. ő. e.
5/155. ő. e.
4/26. ő.e.
7/66. ő.e.
5/161. ő. e.
5/161. ő. e.
5/161. ő. e.
5/161. ő. e.
5/161. ő. e.
7/68. ő. e.
7/69. ő. e.
5/166. ő. e.
5/166. ő. e.
5/172. ő. e.
5/181. ő. e.
5/236. ő. e.

Dobi István
Veres Péter
Kovács Béla
Rácz Lajos
Oltávnyi Imre
Nagy Bódog
Pártai Tivadar
Mátéffi Géza
Futó Dezső
Balogh István
Barcs Sándor
Bencsik István
Bognár József
Darvas József
Dinnyés Lajos
Dobi István
Erdei Ferenc
Harrer Ferenc
Mihályfi Ernő
Ortutay Gyula
Kodály Zoltán
Péter János
Szabó Pál
Z. Nagy Ferenc
Kovács Béla
Barati József
Illyés Gyula
Horváth Richárd
Katona Jenő
Kende Zsigmond
Kodály Zoltán
Nagyistók József
Németh László
Pesta László
Nagy Dániel
Parragi György
Szabó Pál
Veres Péter
Tamási Áron
Z. Nagy Ferenc
Darvas József
Dobi István
Dobi István
Dobi István
Nagy Dániel
Darvas József
Bognár József
Erdei Ferenc
Dobi István
Harrer Ferenc
Darvas József
Darvas József
Horváth Richárd
Vető Lajos
Ortutay Gyula
Dobi István
Pesta László
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1960.07.26
1960.10.04
1960.10.12
1960.10.25
1960.11.15
1960.11.22
1960.11.29
1960.12.06
1960.12.20
1961.01.04
1961.01.10
1961.02.07
1961.02.28
1961.03.28
1961.09.19
1961.09.26
1961.10.12
1962.01.22
1962.01.22
1962.02.06
1962.04.06
1962.07.24
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1962.12.28
1963.02.05
1963.03.08
1963.04.02

Titk
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
Titk
PB
PB
PB
PB
PB
PB
Titk
PB
Titk
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
KB
PB

7/85. ő. e.
5/203. ő. e.
5/246. ő. e.
5/206. ő. e.
5/209. ő. e.
5/210. ő. e.
5/211. ő. e.
5/212. ő. e.
5/214. ő. e.
5/216. ő. e.
5/217. ő. e.
5/221. ő. e.
7/100. ő. e.
5/227. ő. e.
5/244. ő. e.
5/245. ő. e.
5/246. ő. e.
5/255. ő. e.
5/255. ő. e.
7/126. ő. e.
5/262. ő. e.
7/138. ő. e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/288. ő.e.
5/291. ő. e.
4/61. ő. e.
5/296. ő. e.

Veres Péter
Dobi István
Barcs Sándor
Dobi István
Dobi István
Dobi István
Dobi István
Dobi István
Dobi István
Dobi István
Ortutay Gyula
Dobi István
Parragi György
Dobi István
Bognár József
Bognár József
Darvas József
Ortutay Gyula
Z. Nagy Ferenc
Bognár József
Dobi István
Pesta László
Pesta László
Harrer Ferenc
Ortutay Gyula
Erdei Ferenc
Szabó Pál
Darvas József
Gém Ferenc
Nagy Dániel
Barcs Sándor
Bognár József
Dobi István
Mihályfi Ernő
Z. Nagy Ferenc
Nánási László
Veres Péter
Dobi István
Nagy Dániel
Szabó Pál
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