
Az idézett, Kafka által megteremtett
szürreális világot felidézõ Szilágyi Ákos-
verssorokat választotta Gyarmati György
a Rákosi-korszakot monografikusan fel-
dolgozó könyvének mottójául. A versben
a morális és jogi szempontból meghatáro-
zott – és kizárólag e kategóriák értelmé-
ben racionális – szerepek (valló és valla-
tott) relatívvá válnak, úgy, ahogyan a Rá-
kosi-korszakot jellemzõ rendszerváltó
fordulatok is állandó cezúrát jelentettek,
nem csupán politikai és jogi, hanem – a
diktatórikus, avagy totalitárius rendsze-
rek jellegébõl adódóan – gazdasági, társa-
dalmi és kulturális vonatkozások tekinte-
tében is. A Rákosi-korszak évtizedének
politikai dinamikája – távolabbról nézve
– az egész 20. századi Magyarország tör-
ténetének is egyik fontos meghatározója.
A Magyarország „rövid huszadik századi”
(1918–1989/1990) történetét meghatáro-
zó „politikai-ideológiai széttöredezettség,
fragmentáltság” következtében a megne-
vezett csekély hét évtizedet kilenc rend-
szerváltás, illetve rendszerváltási kísérlet
bontja le különálló korszakokra/szaka-
szokra. A folyamatot megtörõ, múlttal va-

ló szakítási kísérletekkel – a 89/90-es for-
dulat kivételével – intézményes és sze-
mélyi számonkérés társult, melynek ide-
ológiai alapját az eltörölni kívánt korszak
démonizálása és a szükségszerûen kiir-
tandó gonosz képének víziószerû látomá-
sa elõfeltételezte. (21.)

Az említett rendszerváltások közé
esõ korszakok majd mindegyikének volt
egy többé-kevésbé stabilizált, nyugvó-
pontra jutott, konszolidált periódusa. Ez
alól a Gyarmati György által feldolgo-
zott/elemzett évtized kivételt képez,
melynek oka közel sem kizárólag a kor-
szak rövidségében keresendõ. 1945 és
1956 között három rendszerátalakítási
kísérlet volt napirenden: „egy parlamen-
táris demokráciát teremteni igyekvõ, egy
diktatórikus és egy ettõl szabadulni pró-
báló”. (23.) A könyv szerkezete e próbál-
kozások köré épített. 

A megnevezett kísérletek közül az el-
sõ kronológiai szempontból 1945 és 47
közé tehetõ. A második világháborút kö-
vetõ éveket a szerzõ a „presztálinizálás”
korszakának nevezi, mindazonáltal a
kommunisták és a polgári irányvonalat
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volt ki vallatott vélt vallottat,
vélt, ki vallott s vallt, ki vallatott:

»ki volt a vallatott?«– kivált kivolta
érdekelte volt a vallatóit s kivallottuk

mindent bevallott: vallató volt!
s most már õ vallatott, volt kivallatói

váltak vallatottá, kivált kivoltuk 
érdekelte õt: »voltak vallatottak?«

volt a kérdés s a valló vallatók
kivallották kivoltuk: kínvallatók

(kinn vallók, benn vallatottak)
kivallott javallatuk, egy vállalat volt

volt vallatókból, kik felváltva vallatnak
s vallanak

SZILÁGYI ÁKOS: A VÁLLALAT

ÁBTL – Rubicon, Bp., 2011.



képviselõ pártok közötti hatalom meg-
szerzéséért folyó küzdelem jellemzi leg-
inkább a világháborút követõ két évet.
Magyarország belpolitikai helyzetének az
alakulását a második világégést követõen
elsõsorban a szovjet és az amerikai érde-
kek, illetve a két (szuper)hatalom között
fennálló erõviszony vagy inkább a két ha-
talom egymásról alkotott képe határozta
meg. A háború alatt született szerzõdé-
sekbõl is élesen körvonalazódó, a térség 
feletti szovjet befolyás igényének kézzel-
fogható következményeként a háborút le-
záró fegyverszüneti szerzõdéseket köve-
tõen Magyarország területét a Vörös Had-
sereg szállta meg. A Szovjetunió seregei-
nek magyarországi jelenléte mellett a
Szövetséges Ellenõrzõ Tanács szovjet ve-
zetõje (K. J. Vorosilov) volt Sztálin e tér-
ségre vonatkozó akarata maradéktalan
végrehajtásának a garanciája. Az 1947.
február 10-én aláírt párizsi békeszerzõ-
dést követõen az amúgy is feszültségek-
kel telített nemzetközi helyzet egyre in-
kább a hidegháborús állapot irányába 
haladt, melynek szempontjából Truman
elnök 1947. március 12-én elmondott,
kongresszushoz intézett beszéde határkõ-
nek számít. Ugyanez év júniusában G. C.
Marshall amerikai külügyminiszter meg-
hirdette a késõbb Marshall-tervként elhí-
resült amerikai segélyprogramot. A Mar-
shall-segély Szovjetunió részérõl való
visszautasítása és a kelet-európai orszá-
gok programban való részvételének
ugyancsak a Szovjetunió általi megvétó-
zása „az atlanti hatalmak számára ez (is)
jelezte, hogy Moszkva a háborús gyõze-
lem révén közvetlen akciórádiuszába 
került térséget immár politikailag és gaz-
daságilag is saját zárt életterévé kívánja
szervezni”. (115.) Az 1947. augusztus 
31-ei „kékcédulás” országgyûlési válasz-
tások, helyesebben a kommunisták vá-
lasztások elõtt, alatt és ezt követõen ki-
fejtett tevékenysége következtében a ha-
talom tényleges birtokosává a Magyar
Kommunista Párt vált. A még ez évben
létrehozott Kominform (Kommunista 
és Munkáspártok Tájékoztató Irodája)
„alapító nyilatkozata arra szólította fel 
a szervezetbe tömörült kommunista pár-
tokat, hogy országaikban vegyék át a ha-
talmat”. (114.) 

A tényleges hatalom megszerzését kö-
vetõen az 1948 és 53 közötti idõszak a
párturalom intézményes kiépítésének és
a Rákosi-korszak legsötétebb terrorural-

mának az a periódusa, mely a sztáliniz-
mus dogmájának a legortodoxabb érte-
lemben vett magyarországi kiépítésé-
re/megvalósítására tett kísérlet korszaka
is egyben. 1949-ben, a KGST (Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsa) létrehozásá-
val a Szovjetunió és a csatlós államok 
között egy sajátos, hegemónián nyugvó
gazdasági kapcsolatrendszer öltött jogi
formát, melyet a szovjet típusú gazdasá-
gi fejlõdésre/fejlesztésre (tervgazdálko-
dás, államosítás, kollektivizálás, erõlte-
tett iparosítás) való áttérés egészített ki. 
A sztálinizálás a politikai és a gazdasági
„balra át” mellett a kultúrát is erõteljesen
érintette, azonban ezen a téren a törés
nem 1945-ben, hanem a szocialista rea-
lizmus irányzatának kötelezõ direktívává
válásával, 1949-ben következett be.
Ugyancsak a szovjet példa nyomán az
ateizmus a hivatalos diskurzus szerves
részévé lépett elõ. Az egyház ellen foga-
natosított intézkedések is hozzájárultak
annak az ellenállói körnek az egyre tisz-
tább körvonalazódásához, melynek legje-
lentõsebb képviselõje Mindszenty József
esztergomi bíboros-érsek volt. 1948-as 
letartóztatása és 1949-ben való életfogytig-
lan tartó fegyházra való ítélése a társada-
lom egy jelentõs részében igen erõs ellen-
érzést váltott ki a kommunistákkal szem-
ben. Az 1948-as év másik kiemelkedõ ese-
ménye a kommunisták szocialistákkal va-
ló egyesülése volt. 1949-ben a pártegyesí-
tés során megalakult MDP (Magyar Dolgo-
zók Pártja) új, egylistás szavazási rendben
folyó (tehát kockázatmentes) választásokat
szervezett, melynek célja a Moszkvának
való bizonyítás, ugyanakkor belpolitikai
szempontból a hatalom birtoklásának a le-
gitimációja volt. Ugyancsak a legitimitás
látszatának – és a Moszkva iránti lojalitás
bizonyításának az igénye volt az, aminek
következtében 1949 augusztusában 
a „népfront” parlamentje új alkotmányt fo-
gadott el. Az alkotmány preambuluma
szerint a Magyar Népköztársaság „a Szov-
jetunióra támaszkodva […] megkezdte a
szocializmus alapjainak lerakását, s orszá-
gunk a népi demokrácia útján halad elõre
a szocializmus felé”. (139.) Az alaptör-
vényt – a kelet-európai szatellitországok
szovjet mintájú alkotmányaihoz hasonló-
an – a jogállamiság látszatának igényével
szövegezték meg, ennek ellenére tüzete-
sebb vizsgálódás során az ellentmondások
szembetûnõek, és ez a kortársak egy részé-
nek sem kerülte el a figyelmét. téka
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A társadalmi támogatottság hiánya és
a totalitárius államok rendszerimmanens
jellege következtében az 1948–1952-es
éveket a terror jellemzi leginkább,
mellyel szemben a társadalom egyetlen
tagja sem élvezett védettséget. A szovjet–
jugoszláv konfliktus lecsapódásaként 
értelmezhetõ Rajk-per elõre jelezte a párt-
tagok ellen 1950-ben indult offenzívát 
és ezzel egy idõben az 1951–52-es évek
véres korszakát. A határtalan erõszak
sokrétû következményei, az 1945 és 1948
közötti rövid periódusban bekövetkezõ
kettõs rendszerváltás és a hidegháborús
konfliktusok eredményezte irracionális
méreteket öltõ hadigazdasági termelés 
az 1952/53-as év fordulójára a rendszer
válságát eredményezte –„a növekedés ne-
hézségeit felváltotta a nehézségek növe-
kedése” –, (292.) melyet Sztálin március-
ban bekövetkezõ halála tett végérvényes-
sé. A válságkezelés mikéntjére a Rákosi
Mátyás körül kiépített személyi kultusz
nyújtott Moszkva számára kézenfekvõ
választ, mindazonáltal „a posztsztálinista
szovjet vezetés úgy várt el érdemi korrek-
ciókat a magyar pártállami rendszer mû-
ködési mechanizmusában, hogy annak
elsõ számú reprezentánsa, Rákosi – Sztá-
linnal ellentétben – nemcsak hogy élet-
ben volt, de még pártvezetõi pozíciójában
is meghagyták”, miközben a miniszterel-
nöki tisztség betöltésére Nagy Imrét jelöl-
ték ki, mellyel egy idõben a kormányt –
az addigi kizárólagos és közvetlen párt-
irányítás rovására – nagyobb hatáskörrel
ruházták fel. (330.) 

Nagy Imre miniszterelnökségének
ideje alatt az életszínvonal javulása és a
politikai enyhülés annak ellenére is érez-
hetõ volt, hogy Rákosi a pártelnöki pozí-
cióból minden erejével igyekezett akadá-
lyozni/akadályoztatni vagy teljes egészé-
ben megkontrázni a kormány határozata-
it. 1954 októberében Rákosi Mátyás
Moszkvába való távozásával látszólag a
Nagy Imre vezette irányvonal kerekedett
felül, azonban a pártelnöknek – a Szov-
jetunió Kommunista Pártján (SZKP) belü-
li erõviszonyok módosulása és a „nem-
zetközi helyzet fokozódása” miatt – sike-
rült maga mellé állítani a szovjet prezídi-
um tagjainak többségét, így a magyar
pártvezetés moszkvai jelenése alkalmával
(1955. január) – melyet Rákosi Mátyás in-
dítványozott – Nagy Imre kapott rosszal-
ló kritikát. Ezzel Rákosi feljogosítva érez-
te magát a miniszterelnök által képviselt

„új szakasz” befagyasztására és Nagy Im-
re személyének teljes diszkreditálására.
Az MDP Központi Vezetõségének ülésén
(1955. március) született „márciusi hatá-
rozatok” a resztálinizációs fordulatot rög-
zítették, mindazonáltal a Sztálin halála
és belpolitikai viszonylatban a Nagy Imre
miniszterelnöksége alatti intézkedések
utóhatásai nem tették lehetõvé Rákosi
számára a sztálinizmus ötvenes évek ele-
jén kiépített rendszerének restaurálását.
Ny. Sz. Hruscsov titkosnak szánt retros-
pektív értékelése a „személyi kultuszról
és annak következményeirõl”, melyet az
SZKP XX. kongresszusa alkalmával mon-
dott el, végérvényesen kompromittálta a
Sztálin által kiépített rendszer(eke)t. A
szovjet irányváltás ellenére is intranzi-
gens és a körülményeket figyelembe véve
(lásd például a jugoszláv–szovjet kapcso-
lat konszolidálása vagy Rajk László fel-
mentése) már-már anakronisztikus politi-
kát folytató Rákosi elsõ titkári tisztségé-
bõl való elmozdítását a formálódó ellen-
zéki körök is siettették, így 1956. július
18-ai „felmentése” senkit sem ért váratla-
nul, de a pártvezetés élén bekövetkezett
személycserék értékelése közel sem volt
egyöntetû. Gerõ Ernõ elsõ titkári kineve-
zése – annak ellenére, hogy az új vezetés
programnyilatkozata majdnem szó szerint
idézte fel (a pártból ebben az idõszakban
kizárt) Nagy Imre 1953-as kormányprog-
ramját – belpolitikai szempontból nem 
jelentett többet a Rákosi-rendszer rein-
karnációja és a tanácstalanság közötti 
ingadozásnál. 

Ebben a bizonytalan köz- és politikai
hangulatban került sor, helyesebben kel-
lett hogy sor kerüljön az immáron elodáz-
hatatlanná vált koncepciós perek neve-
sebb áldozatainak az újratemetésére. 
A szertartást követõ napokban az ellenzé-
ki csoportok tevékenysége megélénkült,
és 1956. október 22-én a budapesti mûe-
gyetemisták 16 pontba szedve fogalmaz-
ták meg követeléseiket, melyek gyakorla-
ti adaptálása érdekében október 23-án tö-
megtüntetés is kibontakozott. A hatalom
és a tüntetõk közötti egyetlen kapocs
Nagy Imre személye volt, akit – az esemé-
nyek következtében – újra miniszterel-
nökké neveztek ki (október 24.). Október
25-én a Kossuth téri vérfürdõt követõen,
a Magyarországra küldött szovjet pártve-
zetés képviselõi az MDP elsõ titkárává
Kádár Jánost tették meg. A forradalom
eseményeinek sorában 28-a tekinthetõ118
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fordulatnak, amikor Nagy Imre a ráruhá-
zott kormányfõi státusnak megfelelõ ha-
talom birtokába került, és ezzel egy idõ-
ben – a korábbi nyilatkozataival ellentét-
ben – a megmozdulást illetõ állásfoglalá-
sa a tüntetõkhöz látszott közelíteni. Nagy
Imre nyilatkozatai mellett a kormány-
program és a végrehajtói hatalom intéz-
kedései is egyre közelebb kerültek a for-
radalmi programhoz, így 30-án a minisz-
terelnök bejelentette az egypártrendszer
végét, illetve a többpárti kormányzati
rendszer felélesztését. Ugyanezen a na-
pon a szovjet kormány hivatalos doku-
mentumban nem csupán a Budapestrõl,
hanem a Magyarország területérõl való
kivonulás esélyét is megcsillantotta, mi-
közben egyre több szovjet katona közele-
dett a fõváros felé. November 1-jén Nagy
Imre rádiónyilatkozatban deklarálta az
ország semlegességét, vagyis a Varsói
Szerzõdésbõl való kilépését. Gyarmati
György – a korábbi historiográfiai megkö-
zelítéssel szemben – azonban az elemzett
dokumentumokra támaszkodva elutasítja
azt a nézetet, mely szerint a kormány ál-
tal tett semlegességi nyilatkozat lenne a
közvetlen elõzménye a második szovjet
inváziónak, mely november 4-én indult
meg, és bõ egy hét alatt vérbe fojtotta a
szabadságharcot. A forradalom elleni of-
fenzíva megindításával egy idõben az
SZKP bábáskodásával egy Kádár János
köré csoportosuló ellenkormány jött lét-
re, melynek tagjai november 7-én érkez-
tek meg, illetve vissza Budapestre. A for-
radalom vérbe fojtását követõen az újjá-
szervezett párt (Magyar Szocialista Mun-
káspárt) november végére formába öntöt-
te az eseményekkel szembeni hivatalos
álláspontot, mely „jogi alapjául” szolgált
a forradalmi kormány és az „ellenforra-
dalmi aktivistákkal” szembeni represszív
intézkedéseknek, illetve a párturalom
restaurálásának.

Gyarmati György monográfiája a 20.
századi Magyarország 1945 és 1956 kö-

zötti periódusáról hiánypótló és egyben a
korszak historiográfiai toposzait újraérté-
kelõ mûnek tekinthetõ. A fentiekben vá-
zoltakkal a kiadvány fontosabb témáit
igyekeztünk ismertetni, az események
közötti logikai ok-okozati kapcsolat fel-
villantására fektetve a hangsúlyt.

A szerzõ elsõsorban a politikatörté-
net szempontjából1 kronologikus szer-
kesztési elvet követve mutatja be a Ráko-
si-korszak Magyarországát, a nemzetközi
téren folyó hatalmi versengésbe és hideg-
háborús konfliktusokba szorosan be-
ágyazva. A könyvet közérthetõ nyelveze-
te, átlátható, logikusan felépített szerke-
zete/strukturáltsága és a benne közölt bõ
képanyag a nagyközönség számára is ért-
hetõ/élményt nyújtó olvasmánnyá teszi,2

ennek ellenére közel sem (kizárólag) tu-
dománynépszerûsítõ kiadvány. Ezt bizo-
nyítja a szerzõ által használt (és a jegyze-
tekben pontosan megjelölt) források bõ
tárháza (is), mely az elsõdleges és a má-
sodlagos források széles körû ismeretérõl
tanúskodik. A többnemû források egy-
azon témára vonatkozó használata a kér-
déskör megvilágítását több szempontból
teszi lehetõvé, így a mûben nem kizáró-
lag a hatalom narratívája, hanem a kortár-
sak eseményekrõl (számunkra a Történe-
lemrõl) alkotott képe is világossá válik.
Ennek a (majd minden esetben) egymás-
sal párhuzamosan haladó diskurzusnak
az erõteljesebb érzékeltetése céljából a
szerzõ olvasószövegeket/forrástöredéke-
ket is közöl az egyes fejezetekben. A
törzsszöveg statisztikai adatait összefog-
laló táblázatok beiktatása nagyban meg-
könnyíti a számok olvasó általi értelme-
zését, és a fejlõdés látványos kimutatásá-
nak megfelelõen alkalmazott eszköze is.
A kiadvány végén közölt név- és képmu-
tató nagyban elõsegíti a kötet segéd-
könyvként vagy egyetemi tankönyvként
való használatát is. 

Both Noémi Zsuzsanna

téka
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JEGYZETEK
1. Annak ellenére, hogy a könyv szerkesztõelve és fõ témája egyaránt a magyarországi belpolitika ala-
kulása a Rákosi-korszakban, a szerzõ egyáltalán nem zárkózik el a gazdasági, társadalmi és kulturális
élet alakulásának a tárgyalásától, ami lévén, hogy egy totalitárius rendszerrõl van szó, lehetetlen is
lenne, hiszen ennek immanens jellemzõje a hatalom köz- és magánszférában való állandó jelenléte
és alakító/formáló ereje.
2. A 361. oldalon közölt Hegedüs Andrást „ábrázoló” fénykép a posztmodern irányzat hívei számára
is érdekes lehet.




