
JURAJ MARUŠIAK

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS A
„LENGYEL OKTÓBER” 
SZLOVÁKIAI FOGADTATÁSÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A magyar forradalom hatását a szlovák – vagy pontosabban csehszlovák –
társadalomra és politikai elitre két perspektívából vizsgálhatjuk. Felsorol-
hatjuk egyfelől a közvélemény és Csehszlovákia Kommunista Pártja
(CSKP) vezetőségének az eseményeket követő azonnali reakcióit, másfe-
lől – mindezeket a csehszlovák belpolitika 1956-os dinamikájába ágyazva –
megvizsgálhatjuk, hogy milyen hatással volt a magyar forradalom az ottani
feszültségekre. 

1956 októberére a CSKP hatalma újra kezdett megszilárdulni azok után,
hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) XX. kongresszusát követő-
en Csehszlovákiában is megindult és 1956 áprilisában, májusában elérte
csúcspontját a politikai erjedés. A csehszlovák kommunista vezetők már
1956 nyarától aggódva tekintettek a lengyelországi és magyarországi fej-
leményekre. 1956 júniusától szigorú cenzúra alá vonták a csehszlovák
sajtó velük, valamint Jugoszláviával foglalkozó cikkeit.1 Közben a dél-szlo-
vákiai magyar kisebbség és a magyarul tudó szlovákok körében egyre nép-
szerűbbé váltak a Magyarországról érkező sajtótermékek.2

Az, hogy 1956 őszén a magyar mellett a lengyel események is komoly
szerepet játszottak a csehszlovák politikában, nemcsak a csehszlovák kom-
munisták külpolitikai érdeklődésé-
vel magyarázható, hanem belpolitikai
okokra is visszavezethető. A csehszlo-
vák párt vezetése nyugtalanul figyelte
a lengyelországi politikai vál to zá so kat.
A Felső-Szilézia Cseh szlo vá kiá hoz
tartozó területén élő lengyel kisebb-
ség magatartásán kívül más is ad ott
okot aggodalomra. A cseh és szlovák
értelmiség fogékonynak mutatkozott
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1 Lásd a Belügyi Népbiztos titkárságának

iratai között a sajtó ellenőrzésével fog-

lalkozó osztály napi jelentéseit. Sloven-

ský Národný Archív (SNA), f. Povere-

níctvo vnútra – sekretariát. 

2 Niektoré ideologické problémy práce

strany na Slovensku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 931, Zasadnutie BÚV

KSS, 18. 10. 1956.
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a lengyel értelmiség által felvetett problémákra, s a csehszlovák kommu-
nisták általában is féltek a szovjet tömb felbomlásától. Ez volt az oka annak,
hogy a csehszlovák állampolgárok a hivatalos sajtóból nem tájékozódhattak
a poznańi munkásfelkelésről vagy arról, hogy Lengyelországban mekkora a
politikai nyomás az 1949-ben sztálinista tisztogatás áldozatául esett
Władysław Gomułka rehabilitálása érdekében. A lengyelországi erjedés
megijesztette a csehszlovák párt vezetőit, mivel a lengyel reformmozgalom
magából az uralkodó pártból, a Lengyel Egyesült Munkáspártból (LEMP)
indult ki, ráadásul a lengyel politikai perek áldozatainak rehabilitálása meg-
kérdőjelezhette az ő legitimitásukat is. 

A csehszlovák kommunisták ugyanakkor nem számítottak arra, hogy
Magyarországon vagy akár Lengyelországban ilyen földrengésszerű válto-
zásokra kerül sor. 1956. október 19-én a CSKP KB arról tájékoztatta a me-
gyei szervezeteket, hogy „hiányos a lengyel sajtó”. Leiratukban bírálták
a magyar sajtót, beleértve a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) hivatalos lapját,
a Szabad Népet is, s október 19. után betiltották csehszlovákiai forgalmazását.
Korlátozták továbbá a Magyarországról érkező egyéb újságok terjesztését. 

Szlovákia Kommunista Pártja (SZLKP) Központi Bizottságának Titkár-
sága vizsgálatot indított a Smena című ifjúsági napilapnál, mivel abban fény-
kép jelent meg Władyław Gomułkáról.3 Egy nappal korábban, a LEMP KB
8. plenáris ülésének előestéjén, október 18-án a szovjet vezetők tájékoztatták
a CSKP legfelsőbb vezetését, hogy Lengyelországban katonai beavatkozást
terveznek. Mire megkezdődött a Titkárság értekezlete, a Hruscsov első tit-
kár vezette szovjet delegáció már megérkezett Varsóba. A szovjetek a varsói
Belveder kastélyban a szövetséges kommunista pártok válaszára vártak.
Krzysztof Persak lengyel történész szerint a Gomułkával folytatott tárgya-
lás végére a szovjetek a csehszlovák párté mellett megkapták a keletnémetek
beleegyezését is.4 A következő napokban, a magyar forradalom kitörése és
az eredményes szovjet–lengyel tárgyalások után a csehszlovák pártvezetők

figyelmének középpontjában már nem
a lengyelországi események álltak, s a
sajtóban sem bírálták az ott történte-
ket.

1956. október 24-én, a magyar
forradalom kitörésének másnapján a
CSKP elrendelte minden magyaror-
szági sajtótermék behozatalának a ti-
lalmát.5 Október 24-ről 25-re virradó
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3 Správa o nedostatkoch v poľskej a ma-

ďarskej tlači. SNA, A ÚV KSS, f. Sekr.

ÚV KSS, kr. 143, Zasadnutie SÚV

KSS, 19–20. 10. 1956.

4 Persak (1997) 109–110. p. 

5 Situácia v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 932. Zasadnutie BÚV

KSS, 24. 10. 1956. 
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éjszaka Antonín Novotný, a CSKP első titkára Moszkvában részt vett az
SZKP KB Elnöksége rendkívüli, a lengyel- és magyarországi események-
kel foglalkozó ülésén, s Hruscsovval is megbeszéléseket folytatott. Novotný
teljes mértékben osztotta a szovjetek véleményét: a magyar felkelés ellen-
forradalmi lázadás, a felkelők bűnözők. Álláspontjával a CSKP PB október
25-én tartott ülésén a PB többi tagja is egyetértett.6 Az SZLKP első titká-
ra még a párt vezetőségének október 24-i értekezletén kijelentette, hogy a
kommunista pártok sem Lengyelországban, sem Magyarországon „nem
tartották elég szilárdan a kezükben a hatalmat ahhoz, hogy szembeszáll-
hassanak az ellenforradalmi erőkkel […]. Lengyel országban a megszállás
alatt meggyengült a LEMP káderállománya”, és sok kispolgári elem maradt
a kommunista pártban.7

Október 25-én Bohumír Lomský honvédelmi miniszter rendelete alap-
ján a Csehszlovák Néphadsereg katonai alakulatait mozgósították Szlová -
kiában, a szlovák–magyar határ mentén felvonultatott belügyi egységek
megerősítésére.8 A megyei pártszerveknek küldött tájékoztatókban a párt
vezetősége élesen bírálta a magyarországi helyzetet és a Nagy Imre-kor-
mány politikáját, jóllehet nyilvánosan a Nagy-kormányt a második szovjet
beavatkozás pillanatáig nem támad-
ták.9 A szlovák párt október 24-én
ha tá rozott az egyetemisták, az írók,
valamint a Szlovák Tudományos Aka-
démia tagjainak szorosabb megfigye-
léséről. Jozef Valo, az SZLKP KB Tit-
kárságának tagja azt javasolta, hogy a
katonai és biztonsági erők fordítsanak
fokozott figyelmet a városi lakosságra.
A KB osztályvezetőit és a Titkárság
tagjait kiküldték a magyar–szlo vák
határra.10 Hivatalosan 1956. október
27-én bízták meg őket azzal, hogy a
megyei párt- és állami hivatalnokok
munkáját a prágai és pozsonyi köz-
ponti szervek tevékenységével össze-
hangolják.11 1956. október 24-én ké-
szenlétbe helyezték a Ludové milície
(Népőrség) – a CSKP KB alá tartozó
fegyveres szervezet – egységeit. A ma -
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6 Bílek–Pilát (1996) 500–501. p.

7 Situácia v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 932. Zasadnutie BÚV

KSS, 24. 10. 1956.

8 Bílek–Pilát (1996) 505–506. p.

9 Diaľnopisy ÚV KSS za rok 1956. SNA,

A ÚV KSS, f. P. David, kr. 2223, a. j.

532. 

10 Situácia v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 932. Zasadnutie BÚV

KSS, 24. 10. 1956. 

11 Pozsonyban Pavol David, a SZLKP KB

titkára, Nyitrán Vojtech Daubner, a

Szlovák Szakszervezet elnöke, Beszter-

cebányán Jozef Valo, Kassán Oskár Je-

leň belügyi népbiztos állt az SZLKP

tartományi bizottságainak élén. Lásd

Udalosti v Maďarsku (1956). SNA, A

ÚV KSS, f. P. David, kr. 2252, a. j. 39. 
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gyar–szlo vák határ mentén fekvő kerületek párttitkárai utasítást kaptak,
hogy lépjenek kapcsolatba a szomszédos magyar kerületekkel és megyék-
kel.12 A CSKP PB rendkívüli ülésén, 1956. október 25-én Novotný tájé-
koztatta a legfelsőbb pártszervek tagjait a Hruscsovval folytatott moszkvai
megbeszélésről. A csehszlovák párt vezetősége a lengyelországi és magyar-
országi kommunista rendszer válságát az alacsony életszínvonallal magya ráz -
ta, s a viszonylag jobb életkörülményeknek tudták be, hogy Csehszlovákia
ezt elkerülte. A magyarázatot aztán a közvélemény is elfogadta. A csehszlo -
vák pártvezetés még aznap jóváhagyott egy javaslatot: kezdeményezzenek
„egyeztetéseket a szovjet belügyminisztériummal önkéntes erők kiküldésé-
nek lehetőségéről Magyarországra”, hogy azok is részt vehessenek az el-
lenforradalom elleni küzdelemben, majd intézkedtek a magyar–cseh szlo vák
határ megfelelő védelméről.13

Az SZLKP KB-n belül egy különleges központot, „parancsnokságot” ál-
lítottak fel, amely az SZLKP KB Titkárságának tagjaiból, a hadsereg

(Dittrich tábornok) és a belbiztonsági
erők parancsnokaiból (Josef Kudrna
belügyminiszter-helyettes, valamint
a belügyminisztérium pozsonyi irodá-
jának igazgatója) állt. A központ mun-
kájának koordinálásával Bruno Köhler
PB-tagot bízták meg.14 Pavol David
KB-titkár foglalkozott a Szlovákiába
érkező magyar kommunista menekül-
tekkel, majd később a Kádár János ve-
zette kormánynak nyújtandó segé lyek -
kel.15 A Szlováki ába érkező magyar
menekültek egyik legismertebbike az
Országos Tervhivatal elnökének he-
lyettese (1956. novemberétől a Kádár-
kormány pénzügyminisztere), Kos sa
István volt.

Mivel a csehszlovák kommunisták
elítélték a lengyelországi változáso-
kat, a lengyelek viszont Csehszlováki-
ára mint dogmatikus kommunista
rendszerre tekintettek, Csehszlovákia
menedékhely lehetett néhány dogma-
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12 Lásd uo. A tanulmánynak nem célja a

CSKP katonai intézkedéseinek részle -

tes elemzése, a témáról lásd bővebben

Pešek (1993) 430–442. p.; Bílek–Pilát

(1996) 500–511. p.; Štaigl (1997) 165–

179. p.

12 NA (Národní Archiv, Praha), A ÚV

KSČ, f. 02/2, sv. 120, a. j. 150, b. 1.

14 Pešek (1993) 431. p.; Zápis zo zasadnu-

tia Byra ÚV KSS dňa 29. 10. 1956.

SNA, A ÚV KSS, f. PÚV KSS, kr. 933.

Zasadnutie BÚV KSS, 29. 10. 1956.

15 Návrh na organizovanie ďalšej politic-

kej pomoci maďarským súdruhom.

SNA, A ÚV KSS, f. PÚV KSS, kr. 933.

Zasadnutie BÚV KSS, 29. 10. 1956. és

Prerokovanie uznesenia Politického by-

ra ÚV KSČ vo veci poskytnutia pomo-

ci potravinami maďarským súdruhom.

SNA, A ÚV KSS, f. Sekr. ÚV KSS,

kr.143, Zasadnutie SÚV KSS, 2. 11.

1956. 
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tikus lengyel pártfunkcionárius számára is. 1957. január 5-én lépte át a szlo-
vák–lengyel határt Oravicéhez közel a lengyel Żofia Przeczek, fiával, Jan
Przeczekkel. Żofia Przeczek, mint elmondotta, a második világháború alatt
részt vett a lengyel ellenállásban, 1945 után előbb a Lengyel Munkáspárt,
majd a Lengyel Egyesült Munkáspárt apparátusában tevékenykedett. Ké-
sőbb a Chłopska Droga, a Głos Ludu és a Rolnik Polski című lapok újságírója
volt, így részt vett a politikai perek tárgyalásán is. Menedékért azzal az in-
dokkal folyamadott, hogy „Lengyelország és a lengyel nép Gomułkának
köszönhetően fokozatosan visszacsúszik a kapitalista és fasiszta berendez-
kedésbe”. Przeczek esete – már csak érkezésének dátuma miatt is – egye-
dülálló volt, és sok fejtörést okozott a CSKP vezetőinek. Ha úgy döntenek,
hogy megadják a menedékjogot, azzal nyíltan szembeszegülnek a LEMP új
vezetőségével. Januárban ez már nem állt sem Moszkva, sem Prága érdeké-
ben, mivel elsődleges céljuk a szovjet tömb egységének helyreállítása volt.
A menedékjog megadása nemcsak azt a látszatot keltette volna, hogy a töm-
bön belül nincs egység, illetve hogy Lengyelország immár nem számít
kommunista országnak, hanem azt is, hogy a csehszlovák kommunisták
nyíltan támogatják a lengyel kormányellenes erőket. A belügyminiszter csak
1957. február elején döntött a a lengyel menekült sorsáról, s ahogy várha-
tó volt, elutasították a kérelmét. A hatóságok megpróbálták elkerülni, hogy
az ügy nyilvánosságra kerüljön, ezért a belbiztonsági szervek úgy tervezték,
hogy Przeczeket az Ostrava környéki lengyel nyelvű vidékre szállítják.
A másik lehetőség az volt, hogy Szlovákiában marad, Žilina vidékén, „vala-
milyen gyárban, munkásként”. Arra semmi esetre sem gondolhatott, hogy
politikai vagy újságírói állást kapjon. A csehszlovákiai emigráció társadalmi
lecsúszást jelentett, de Żofia Przeczeknek nem volt sok választása. Félt visz-
szatérni Lengyelországba. A žilinai biztonsági tisztek szerint a több mint
egyhavi szlovákiai tartózkodás „negatív következményekkel is járhatott vol-
na”, feltehetően nemcsak Przeczekre, hanem a csehszlovák–lengyel kap-
csolatokra nézve is.16

A csehszlovák pártvezetés teljes mértékben egyetértett a szovjet állás-
ponttal a második katonai beavatkozás kapcsán is. A szovjet, keletnémet,
csehszlovák, lengyel, román, bolgár és kínai kommunista pártok képviselő-
inek november 1-jéről 2-ra virradóan Moszkvában tartott találkozója után
a CSKP PB november 2-án támoga-
tásáról biztosította a szovjet kommu-
nistákat: „[…] a CSKP KB Politikai
Bizottsága […] egyetért azzal, hogy a

31

16 Správa zo služobnej cesty v Žilinskom

kraji (1957). SNA, A ÚV KSS, f. Pavol

David, kr. 2221, a. j. 370. 
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magyarországi népi demokratikus irányítás megmentése érdekében minden
szükséges intézkedést meghozzanak, valamint szükség esetén nemcsak
egyetért ezen intézkedések bevezetésével, de érvényesítésében is aktívan
részt kíván venni.”17 Az ügyben Viliam Široký miniszterelnök képviselte a
legradikálisabb véleményt. Kijelentette, hogy Nagy Imre az „ellenség ál-
láspontjára helyezkedett”, a legitim magyar kormány Hegedüs András volt
miniszterelnök kormánya. Noha a csehszlovák párt késznek mutatkozott
részt venni a magyarországi szovjet fegyveres beavatkozásban, sem Lomský
honvédelmi miniszter, sem Rudolf Barák belügyminiszter nem kapott uta-
sítást arra, hogy az akcióra a csehszlovák fegyveres erőket felkészítse, s az ő
utasításaik is kizárólag Csehszlovákia déli határának biztosítására irányul-
tak. Antonín Zápotocký köztársasági elnök ezután megírta a magyar forra-
dalom és Nagy Imre ellen 1956. november 3-án egy órakor elmondandó
beszédét.

A Szovjetunió csak arra kérte Csehszlovákiát, hogy zárja le a Magyaror-
szággal közös határszakaszt. Szlovákia déli határainak biztosítására 14 ezer,
kizárólag cseh és szlovák nemzetiségű tartalékos katonát hívtak be négy-
hetes gyakorlatra. A fegyveres erők koncentrációja november 10-én volt a
legerősebb, december közepén a katonai erőket végérvényesen visszavonták
a magyar–szlovák határról.18

A Moszkvához hű magyar kommunistákat támogató erőteljes propagan-
dakampányt a szlovák pártvezetés irá-
nyította. Az SZLKP KB-n belül állítot-
ták fel a magyarországi propagandát
szervező központot és sajtóirodát,
amely ellenőrizte a Magyar országra
szánt sajtótermékek, rádióadások és
röplapok megjelentetését. A sajtóiro-
dán két magyar menekült is dolgozott.
A szlovák határ menti kerületekben
agitációs központokat hoztak létre.
A magyar–szlovák határ közelében
üzembe helyeztek két nagyobb és
négy kisebb rádióadót.19 Szlovákiában
szerkesztett magyar nyelvű lapokat
terjesztettek nagy példányszámban
Magyarország területén,20 röpcédu-
lákat, hivatalos szovjet iratokat jelen-
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17 NA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 120, a. j.

151, b. 1.

18 Bílek–Pilát (1996) 505–509. p.; Pešek

(1993) 434–437. p.

19 Udalosti v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV

KSS, 9. 11. 1956.; Návrh na organizova-

nie ďalšej politickej pomoci maďarským

súdruhom. SNA, A ÚV KSS, f. PÚV

KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV KSS,

29. 10. 1956.; Pešek (1993) 438. p.

20 Správa o činnosti KSS a uplatňovaní jej

vedúcej úlohy na Slovensku počas uda-

lostí v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS, f.

PÚV KSS, kr. 934. Zasadnutie BÚV

KSS, 7. 12. 1956. 
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tettek meg nagy számban. 21 A kerületi pártvezetők utasítást kaptak, hogy
építsenek ki informális kapcsolatot az MDP megyei vezetőivel. A kapcso-
latfelvételre hamarosan sor került a fiľakovói pártbizottság és a salgótarjáni,
illetve Nógrád megyei pártfunkcionáriusok között.22 Hasonló kapcsolatok
létesültek más vidékeken is. Az SZLKP KB Titkárságának egyik tagja és
a belügyi erők parancsnoka, Oskár Jeleň 1956. október 31-én arról tájé-
koztatta a szlovák KB első titkárát, Karol Bacíleket, hogy tárgyaltak egy
Borsod megyei küldöttséggel.23 Miskolci és sátoraljaújhelyi kommunisták-
kal is felvették a kapcsolatot.24 A találkozók célja az volt, hogy információ -
kat szerezzenek a politikai fejleményekről és a magyarországi közhangulat-
ról, és hogy „semlegesítsék” Budapest
megyei vezetőkre gyakorolt „negatív”
hatását. Oskár Jeleň kapcsolatba lé-
pett a miskolci munkástanáccsal is.
A röplapok és újságok magyarországi
ter jesztését magyarul beszélő szlo -
vák pártfunkcionáriusokra bízták.25

A SZLKP KB kassai bizottsága példá-
ul harminc-negyven, időnként nyolc-
van agitátort is küldött Magyaror-
szágra, hogy segítsenek újjászervezni a
széthullott pártszervezeteket. Ebben
a ha tár két oldalán élők közötti baráti
és családi kötelékek is segítették őket.26

A forradalom leverése után a cseh -
szlo vák propaganda a sztrájk felszá-
molására koncentrált, de Valo szerint
csekély eredménnyel.27

A propaganda területén nyújtott
segítség mellett Csehszlovákia anya-
gilag is, 90 millió cseh koronával tá-
mogatta Kádár János kormányát. A
megyei párttitkárok olyan ügybuzgón
segédkeztek a magyar kommunista
párt hatalmának megszilárdításában,
hogy David még meg is bírálta őket a
SZLKP KB Titkárságának értekezle-
tén: „Az az érzésem, hogy beszterce-

33

21 Pešek (1993) 437–438. p.

22 Udalosti v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV

KSS, 29. 10. 1956.; Návrh na organizo-

vanie ďalšej politickej pomoci maďars -

kým súdruhom. SNA, A ÚV KSS, f.

PÚV KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV

KSS, 29. 10. 1956. 

23 Diaľnopisy ÚV KSS za rok 1956. SNA,

A ÚV KSS, f. P. David, kr. 2223, a. j.

532. Diaľnopisy ÚV KSS za rok 1956.

24 Správa o činnosti KSS a uplatňovaní jej

vedúcej úlohy na Slovensku počas uda-

lostí v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS, f.

PÚV KSS, kr. 934. Zasadnutie BÚV

KSS, 7. 12. 1956. 

25 SNA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 125, a. j.

160, b. 14.

26 Stenografický záznam z besedy, ktorá sa

konala 17. 11. 1956 na ÚV KSS so slo-

venskými spisovateľmi. SÚA (Státní

ústřední archiv, Prága) NA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 935. Zasadnutie BÚV

KSS, 14. 12. 1956. 

27 Udalosti v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV

KSS, 9. 11. 1956. 
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bányai és kassai megyei titkáraink többet titkárkodnak Magyarországon,
mint idehaza. Így többet foglalkoznak a magyar problémák megoldásával,
mint a sajátjukéval.”28

A segítségnyújtás keretében elsősorban élelmiszert, valamint textilárut,
cipőt és más használati cikkeket szállítottak Magyarországra.29 1957 febru-
árjában a két ország belügyminisztereinek tanácskozásán megállapodtak ab-
ban, hogy a CSKP KB Politikai Bizottsága fegy verekkel s egyéb technikai
fel szerelésekkel támogatja Magyar or szág biztonságát.30

Számos jelentés szól a magyar felkelők határsértéseiről. Ezek egy része
bizonyított, más részüket David legendának tartja. Megbízatónak mondha-
tó viszont a szovjet és csehszlovák katonatisztek 1956. november 10-i érte-
kezletéről szóló jelentést, mely szerint 1956. november 8-án egy negyven-
fős felkelőcsoport öt kilométer mélyen behatolt Csehszlovákia területére.
A csoport tagjai gránátokat dobtak a szovjet–csehszlovák határon fekvő
tiszacsernyői vasútállomásra. Az idézett jelentésben olvashatjuk, hogy ma-
gyar felkelők más esetekben is átlépték a határt, azzal a céllal, hogy Len-
gyelországba meneküljenek, vagy feltérképezzék a csehszlovák katonai egy-

ségek pozícióit.31

1956. október 27-én Garamkövesd
közelében három páncélosgránát csa-
pódott be Esztergomból.32 1956. no -
vember 4-én találat érte a tiszacser-
nyői vasútállomást, néhányan meg is
sérültek.33

A cseh és szlovák kommunista ve -
zetők megnyilatkozásaiban Cseh szlo -
vákia mint a közép-európai stabilitás
szigete jelent meg. Tény, hogy az or-
szágban nem volt példa rendszerelle-
nes tömegtüntetésre. A csehszlovák
párt ezt saját politikája helyességével
és a lengyel- és magyarországinál ma-
gasabb életszínvonallal magyarázta.
A két párt vezetői nem győzték di-
csérni a szlovákiai magyar kisebbség
politikai magatartását: hazafiságuk bi-
zonyítékát és a második világháború
tapasztalatainak következményét lát-

34

28 Zhodnotenie práce strany počas udalostí

v Maďarsku (záznam z diskusie členov

Byra ÚV KSS). SNA, A ÚV KSS, f. PÚV

KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV KSS, 9.

11. 1956. 

29 Diaľnopis KV KSS Bratislava, Banská

Bystrica, Košice - pokyny o postupe pri

organizovaní pomoci pracujúcim Ma-

ďarska. SNA, A ÚV KSS, f. Sekr. ÚV

KSS, kr. 144, Zasadnutie SÚV KSS, 23.

11. 1956. 

30 SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 129, a. j.

169, b. 12.

31 Goszudarsztvennij Arhiv Rosszijszkoj

Federacii (GARF ), f. 9401, op. 2, gy.

482, l. 57-59.

32 Správy krajských prokuratúr počas uda-

lostí v Maďarsku (1956). SNA, A ÚV

KSS, f. P. David, kr. 2237, a. j. 73. 

33 Uo.
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ták benne. Véleményem szerint azonban a magyar kisebbség passzivitását
sokkal inkább az 1945–48-as évek magyarellenes politikája magyarázza. Da-
vid egy beszédében azt mondta, hogy a mezőgazdasági szövetkezetekből
senki sem lépett ki. Kijelentette: „A Párt még soha nem volt ennyire egy-
séges és összetartó, mint a magyarországi események idején.”34 Nem min-
den alap nélkül állíthatta mindezt. A magas életszínvonalról szóló propa-
ganda sikeres volt, nem szerveződött egyetlen tömegdemonstráció sem, a
hatalom leállította a Kultúrny Život című újság körül csoportosuló értelmi-
ségiek lázongását. A Csehszlovákiáról festett idillikus kép azonban nem
mindenben felelt meg a valóságnak. A propaganda célja az volt, hogy bebi-
zonyítsák a csehszlovák pártvezetés akkori politikájának helyességét, és el-
kerüljék, hogy Csehszlovákia Lengyelország vagy Magyarország útjára lép-
jen. Jan Pešek kutatásai szerint 1956. november 5-ig 655,35 Germuska Pál
szerint 674 fő ellen indítottak eljárást.36 Nincs pontos adatunk arról, hogy
közülük hányan voltak szlovákiaiak. Százharminc katona ellen kezdemé-
nyeztek vizsgálatot, mivel helytelenítették a hivatalos csehszlovák politikát,
nyolcvannégyen közülük tisztek voltak. Harminchármat leszereltek, néhá-
nyukat elítélték.37 A legtöbb vád alá helyezett személy ellen verbális vétség
címén emeltek vádat, azaz mivel a magyar forradalommal és a kommunis-
ták elleni harccal, a magyar felkelőkkel szimpatizáló kijelentéseket tettek.
A legtöbb ilyen feljegyzett kijelentés magánbeszélgetések során, kocsmá-
ban vagy utazás közben hangzott el. Az elítéltek között sok volt a munkás.
Néhány olyan esetről is tudni, amikor a kommunista rendszer helyi képvi-
selője ellen intéztek támadást, betörték a háza ablakát, vagy megfenyeget-
ték, hogy még Csehszlovákiában is sor kerülhet arra, ami Magyarországon
történt. A fenyegetéseknek sok esetben nem politikai, hanem személyes
okai voltak. Szlovákia egész területén általános volt az elégedetlenség a pa-
rasztság körében a mezőgazdasági termények kötelező beszolgáltatása mi-
att. Antiszemita megnyilvánulásokra is volt példa, a szlovákok és magyarok
részéről egyaránt, mivel a lakosság nagy része úgy gondolta, a magyar for-
radalom oka az, hogy Magyarországon a zsidók voltak hatalmon, Rákosival
az élen. Sokan számítottak arra, hogy
Szlovákia is követi majd a magyar
példát. Gyakoriak voltak a kirohaná-
sok az állami hivatalnokok ellen. A ma-
gyar forradalom előtt sokat vitatták a
lengyelországi eseményeket, különö-
sen az értelmiségiek helyeselték az

35

34 Udalosti v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV

KSS, 9. 11. 1956. 

35 Pešek (1993) 432. p.

36 Germuska (1993) 161. p.

37 Bílek–Pilát (1996) 509. p.
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ottani változásokat és Rajk László magyarországi rehabilitációját. Arra szá-
mítottak, hogy Rudolf Slánský és Gustáv Husák rehabilitálására is sor kerül,
noha a CSKP vezetőségében ez fel sem merült. A szabad információáram-
lástól megfosztott társadalmakra jellemző, hogy az emberek között alapta-
lan szóbeszédek kelnek szárnyra. Ezúttal azt rebesgették, hogy a szlovák
párt élén személycserék várhatók: Bacílek első titkár helyét Valo veszi át.
Mások tudni vélték, hogy vidéken a kommunisták elégették párttagsági iga-
zolványukat. A lakosság arra is számított, hogy elmozdítják a helyéről Da-
vidot, valamint Augustín Michaličkát, az ideológiai kérdésekben illetékes
KB-titkárt stb. Egy másik feltételezés szerint Csehszlovákiában a Népfront
veszi át a hatalmat, miután kizárja soraiból a CSKP-t. Azt szintén széles
körben beszélték, hogy a magyar hadsereg visszafoglalja Dél-Szlovákiát, és
a területet visszacsatolják Magyarországhoz. A vasúti dolgozók sztrájkké-
szülődéséről is keringtek mendemondák.

Az iskolázottabb rétegek elégedetlenek voltak a demokratizálódás lassú
ütemével, a külföldi utazások korlátozásával stb. A munkások és a legala-
csonyabban képzettek az alacsony bérek és a magas élelmiszerárak miatt
panaszkodtak, a parasztok a felvásárlási árakat bírálták. Sokuk a termelő-
szövetkezetek felbomlását várta. Ugyanakkor a többség belátta, hogy jobb
körülmények között élnek, mint a magyarok, s ezért nem elengedhetetle-
nül szükséges azt tenni, amit ők. 

A magyar forradalom hírére az SZLKP Kráľovský Chlmec-i (királyhel-
meci) kerületi bizottsága is – a térségben a magyar nemzetiségűek voltak
többségben – kiállt a magyarországi események mellett. A munkahelyeken
már a forradalom első napján izgatottan vitatták a szomszéd országokban tör-
ténteket. A dél-szlovákiai városokban a magyarok csoportokba verődve hallgat-
ták a magyar rádió adásait, gyakrabban, mint valaha. Volt olyan munkahely,

ahol a magyar alkalmazottak aznap
egyáltalán nem kezdték meg a munkát. 

Október 28-ra, a független Cseh-
szlovákia kikiáltásának évfordulójára
fokozott éberséggel készült a párt, fő-
ként a cseh területeken.38

A pártvezetés, mint hasonló esetek-
ben máskor is, arra figyelmeztetett,
hogy „ne provokáljanak ki szükségte-
len összeütközéseket”.39 Politikai vic-
cek is közszájon forogtak.40 Amikor

36

38 Pernes (1996) 515. p.; NA, A ÚV KSČ,

f. 02/2, a. j. 149, sv. 120, b. 12.

39 Diaľnopisy ÚV KSS za rok 1956. SNA,

A ÚV KSS, f. P. David, kr. 2223, a. j.

532. 

40 Správy krajských prokuratúr počas uda-

lostí v Maďarsku (1956). SNA, A ÚV

KSS, f. P. David, kr. 2237, a. j. 73.;

Udalosti v Maďarsku (1956). SNA, A

ÚV KSS, f. P. David, kr. 2252, a. j. 39.;
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azonban arra terelődött a szó, hogy
valamit tenni kellene, az emberek ál-
talában úgy vélekednek, jobb, ha vég-
zik a munkájukat, és nem ártják be
magukat a politikába. A lakosság túl-
nyomó többsége – nemzetiségre való
tekintet nélkül – úgy látta, hogy a magyarországi események feleslegesek,
így lehetetlen bármit is elérni, és végül az ártatlanok hátán csattan az ostor.
A szovjet beavatkozáshoz azonban teljesen másként viszonyultak. 

Nem csak a magyar nemzetiségűek rokonszenveztek a forradalommal,
de körükben feltehetően többen voltak a szimpatizánsok, nemcsak nemze-
ti érzéseik miatt, hanem mert több információhoz juthattak – például a ma-
gyar rádióból – a szomszéd országban történtekről. A pozsonyi németek és
magyarok október 31-én adománygyűjtést szerveztek a magyarok megsegí-
tésére. Három nappal később egy magyar tanár Podunajské Biskupicében
(Pozsonypüspöki) gyógyszer-, kötszer- és cukoradományt próbált szervez-
ni a magyarországi sebesültek számára. A pozsonyi magyar egyetemisták
tiltakoztak a Csemadok – a szlovákiai magyarok kulturális egyesülete – ve-
zetésének a szovjet beavatkozás mellett kiálló hivatalos nyilatkozata ellen.
A Csemadok bakai, šamoríni (somorjai) és más közeli falvakban levő szer-
vezetei hasonlóképpen reagáltak. A šturovói (párkányi) Csemadok-irodá-
ban szovjetellenes röplapokat sokszorosítottak. Néhány faluban az egybe-
gyűltek elénekelték a magyar himnuszt. A belügyminisztérium pozsonyi
osztályának jelentése szerint „Dél-Szlovákia kistelepülésein a magyar nem-
zetiségű állampolgárok elégedetlenek, mert arra számítanak, hogy orszá-
gunkban is a magyarországihoz hasonló dolgok fognak történni”.41

Természetesen mindkét oldalon volt példa a sovinizmusra és a nemzeti-
ségek közötti ellenségeskedésre. A magyarok arról beszéltek, hogy Dél-
Szlovákia ismét Magyarországhoz fog tartozni, és a szlovák betelepülőket
kikergetik a térségből. A másik oldalon, például Dobšinában (Dobsina),
november 4-én éjszaka magyarellenes jelszavak jelentek meg a falakon, az
üzletek magyar feliratait átfestették. A szlovák papok is ellenségesen visel-
kedtek a magyarokkal szemben.

Mindezek ellenére általában a szlo vákok is támogatták a magyar forra-
dalmat, a vegyes nemzetiségű városokban és falvakban ugyanúgy, mint a
tisztán szlovákok lakta vidékeken. Nemesócsán, Komáromban, Duna -
szerdahelyen, Liptóújváron, Nagy-Kubrán, Pozsonyban, Nagyszombatban,
Iglón, Miavában és Zsigárdon is röplapok és feliratok jelentek meg. A je-

37

Maďarsko, Poľsko. SNA, A ÚV KSS, f.

P. David, kr. 2253, a. j. 40. 

41 Správy krajských prokuratúr počas uda-

lostí v Maďarsku (1956). SNA, A ÚV

KSS, f. P. David, kr. 2237, a. j. 73.; 
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lentések említést tesznek olyan esetekről, ahol a kocsmában nyilvánosan
hallgatták a nyugati rádióadásokat. Izbugyaradványban a helyi ortodox pap
a kocsmában fordította szlovákra a magyar röpcédulákat. Üzemi munkások
is kritizálták a hivatalos álláspontot Füleken, Nagyrónán, Túróc szent -
mártonban, másutt hangosabban til takoztak, így Pozsonyban, Kiszuca -
újhelyen. A CSKP hivatalos politikáját többen bírálták Nagyszombatban.
A pozsonyi főiskolások között elterjedt a „čépé” köszönés, a „čakáme prev-
rat” rövidítése (államcsínyre várunk). A magyarokkal sokszor elsősorban
nem politikai, hanem szociális okokból szimpatizáltak. Verbó, Komárom,
Pöstyén gyáraiban a munkások magasabb béreket követeltek, de máshol
is – Nyitrán, Bazinban, Szakolcán, Holicsban, Vágújhelyen, Ocsádon – elé-
gedetlenkedtek; a cseh Hodonínban a szlovák munkások, Nagytapolcsányban
az orvosok léptek föl a magasabb fizetésért.

Mozgolódások voltak a parasztság körében is. A Pozsony környéki szlo-
váklakta falvak parasztjai október 25-én megtagadták a kötelező beszolgál-
tatást. Néhány ipolysági településen, Nagyrőcén, Magyarfalun szlovák és
magyar nyelvű röplapok jelentek meg. Egyes termelőszövetkezetekben le-
állt a munka, a tagság egy része ki akarta venni a tulajdonát. A Komárom-
hoz közeli bálványi állami gazdaság dolgozói tiltakoztak a magyar felkelőket
ellenforradalmároknak nevező hivatalos határozat ellen. 

A pártszerveket és a biztonsági erőket elsősorban a fiatalság állásfog-
lalása aggasztotta. A kassai Műszaki Egyetemen a diákság ahelyett, hogy
támogatta volna a magyar forradalmat elítélő határozatot, a szovjet beavat-
kozás áldozatai előtt tisztelgett. A megemlékezés két egyetemista szervezőjét,
Romant és Leškót kizárták az egyetemről. A pozsonyi Comenius Egyetem
orvosi karának diákjai azt követelték, hogy állítsák vissza a régi tudományos
fokozatokat, és töröljék el a vizsgákat a marxizmus–leninizmus tantárgyból.
A nyitrai agráregyetem tanulói az orosz nyelv tanításának megszüntetésé-
ért emeltek szót. A pozsonyi főiskolások a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség
gyűlésén többek között azt feszegették, hogy Magyarország miért is ne le-
hetne Svájchoz vagy Svédországhoz hasonló semleges ország. Kérdésükre
sem az iskola igazgatója, sem a tanárok nem tudtak választ adni. A pozso-
nyi Szlovák Műszaki Egyetem elektrotechnikai karán tartották a legforróbb
hangulatú gyűlést november 2-án. Az egyetemisták amellett kardoskodtak,
hogy Csehszlovákiának jogában áll államosítani a jáchymovi uránbányákat,
ha Egyiptom is államosíthatta a Szuezi-csatornát. Kijelentették, hogy Cseh-
szlovákia és a Szovjetunió külkapcsolatai éppen úgy nem az egyenjogúság-
ra épültek, mint ahogy Magyarország és a Szovjetunió kapcsolata sem, majd
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arról faggatták a szlovák párt és az ifjúsági szövetség hivatalos szónokait, va-
jon Kádár kormánya a munkásság kormánya-e. A pozsonyi magyar hallga-
tók és a losonci főiskolások támogatták a magyarországi egyetemisták tö-
rekvéseit.42 A Szlovák Aranysas, egy pacifista keresztény cserkészszervezet
tagjai is szolidaritást vállaltak a magyar lakossággal. Illegális újságjukban, a
Táborákban (Tábortűz), amelyet a szervezet tagjainak körében terjesztettek,
elítélték a szovjet megszállást, és megállapították, hogy minden országnak
joga van dönteni saját sorsáról.43 A szervezet tíz tagját bebörtönözték. 

A szlovák írók viszont a magyar forradalom idején másképp vélekedtek.
Úgy látták, pillanatnyilag helyesebb nem vitatkozni, nem szembeszegülni,
célszerűbb, ha fenntartásaiknak később adnak hangot. Sokuknak az volt
a szilárd meggyőződése, mint a Kul túrny Život szerkesztőjének, Juraj Špit-
zernek, hogy felesleges nyíltan szembeszállni a rendszerrel.44 A szlovák író-
szövetség pártszervezete október 24-én elutasította a lengyelországi ese-
ményekre vonatkozó hivatalos álláspontot. Véleményük szerint ugyanis
a demokratizálódás lassúsága – és nem maga a demokratizálódás – volt az
elégedetlenségi hullám kiváltó oka.
Központi bizottságuk ülésén elfogad-
ták az írók követeléseit: a cenzúra el-
törlését, irodalmi szabadságot, szabad
utazási lehetőségeket és kulturális
cseréket szorgalmaztak.45 Špitzer kez -
demé nye zésére tiltakozó nyilatkoza-
tot készítettek a magyar írószövetség
feloszlatása miatt, de mivel mások
nem akartak a kérdéssel foglalkozni, a
szlovák írók nyilvánosan nem álltak ki
a magyarok mellett. A csehszlovák
írószövetség ve zetősége azonban ok-
tóber 26-án Budmericében a „párt
közbenjárása után” elfogadta a hivata-
los álláspontot. Csak Pavel Kohout
tartózkodott a szavazáson.46 Ugyan-
azok az írók, akik bírálták a csehszlo-
vák párt sztálinista politikáját, a dél-
szlovákiai írótalálkozókon kiálltak a
magyar forradalmat felszámoló szov-
jet politika mellett,47 képtelenek vol-

39

42 Správy krajských prokuratúr počas

udalostí v Maďarsku (1956). SNA, A

ÚV KSS, f. P. David, kr. 2237, a. j. 73.;

Udalosti v Maďarsku (1956). SNA, A

ÚV KSS, f. P. David, kr. 2252, a. j. 39.;

Maďarsko, Poľsko. SNA, A ÚV KSS,

f. P. David, kr. 2253, a. j. 40

43 Obžaloba proti Jánovi Manasovi a spol.

(1957). SNA, A ÚV KSS, f. P. David,

kr. 2249, a. j. 401. 

44 Uznesenie Sekretariátu ÚV KSS zo dňa

9. novembra 1956o kultúre. SNA, A

ÚV KSS, f. P. David, kr. 2267, a. j. 43. 

45 Maďarsko, Poľsko. SNA, A ÚV KSS, f.

P. David, kr. 2253, a. j. 40. 

46 Niektoré otázky práce strany medzi in-

teligenciou. SNA, A ÚV KSS, f. PÚV

KSS, kr. 946, Zasadnutie BÚV KSS, 5-6.

4. 1956. 

47 Návrh na zvolanie besedy niektorých

straníckych funkcionárov so spisovateľ-
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tak kilépni a kommunista ideológia
béklyójából. Magatartásuk nem segí-
tett a szlovák íróknak. Rudolf Strec-
haj választmányi elnök szerint azért
hallgattak, mert szigorú megtorlástól
tartottak.48

A magyar forradalom számos kö-
vetkezménnyel járt Szlovákiában. Fel-
vásárlási láz kezdődött, az emberek,
főként a nagyobb városokban, megro-
hanták a bankokat.49 Emellett például
a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség gyű-
léseiről elmaradtak a fiatalok.50 Nem
sikerült fiatal magyarokat sem tobo-
rozni a szervezetbe.51 Az állambizton-
sági szervek megpróbáltak magyarul
beszélő embereket beszervezni Dél-
Szlovákiában. Sok kiszemelt utasítot-
ta vissza a beszervezést különböző
ürügyekkel, például hogy fél, hogy az
emberek nem néznek jó szemmel a
titkosszolgálatokra, hogy a felesége
helytelenítené stb.52 A gyűléseken az
emberek egyre azt feszegették, mi

váltotta ki a történteket Lengyelországban és Magyaror szá gon. Jogos volt-
e a szov jet beavat ko zás Magyar orszá gon? Miért szállítják el Magyaror szág -
ról és Csehszlovákiá ból az uránércet a Szovjetunióba?53

A magyarországi események radikalizálódása és a második szovjet be-
avatkozás után a csehszlovák lakosság magyarok iránti szimpátiája csökkent.
Kiábrándulással figyelték, a „magyar nemzet elárulásának” tartották viszont
a nyugati országok magatartását is. Sokan várták, hogy az Egyesült Államok
beavatkozik a magyar forradalom oldalán, s mikor ez elmaradt, bírálni kezd-
ték a nyugati rádióadók propagandáját, amiért ilyen reményeket keltett.

Csehszlovákiában jobbára csak pas szívan vállaltak szolidaritást a magyar
forradalommal, baráti beszélgetésekben ejtettek el egy-egy támogatásról
árulkodó mondatot. A szlovák társadalom többsége lojális maradt. Egyrészt
azért, mert a rendszer számos intézkedést tett az életszínvonal emelésére,
csökkentette többek között a fogyasztási javak árát, másrészt mert nem volt

40

mi o skúsenostiach zo straníckej práce

v dňoch pokusu o kontrarevolúciu v

Maďarsku. SNA, A ÚV KSS, f. Sekr.

ÚV KSS, kr. 144, Zasadnutie Sekr. ÚV

KSS, 23. 11. 1956. 

48 Udalosti v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 933, Zasadnutie BÚV

KSS, 9. 11. 1956. 

49 Udalosti v Maďarsku (1956). SNA, A

ÚV KSS, f. P. David, kr. 2252, a. j. 39. 

50 Uo.

51 Návrh na zvolanie 6. valného zhromaž-

denia Kultúrneho zväzu maďarských

pracujúcich v ČSR. SNA, A ÚV KSS, f.

PÚV KSS, kr. 950, Zasadnutie BÚV

KSS, 19. 5. 1957. 

52 NA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 125, a. j.

160, b. 14.

53 Správa o činnosti KSS a uplatňovaní jej

vedúcej úlohy na Slovensku počas uda-

lostí v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS, f.

PÚV KSS, kr. 934. Zasadnutie BÚV

KSS, 7. 12. 1956. 
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hosszabb időszak, amikor nagyobb politikai szabadságot élvezhettek volna,
és végül mert a kommunista párt vezető szerveiben nem formálódott ki erős
reformszárny. Az adott körülmények között tehát hiányzott a demokratikus
változásokat kikényszerítő erős politikai nyomás. A magyar forradalommal
szembeni elutasító vagy közömbös magatartás kialakulásához hozzájárultak
a szlovák társadalom jó részében élő nemzeti sztereotípiák és a beletörődés
a kommunista rendszer változtathatatlanságába. Így annak ellenére, hogy
elhangzott még egy-egy rokonszenvező kijelentés, az elégedetlenség is to-
vább élt 1956 novemberében, a november 7-re szervezett hivatalos ünnep-
ségeket semmilyen rendbontás nem zavarta meg.54 A magyar események-
ben a csehszlovák pártvezetés saját politikája helyességének és a megtorlások
szükségességének igazolását látta. David erősen hangsúlyozta, hogy a fia-
talság vezető szerepet játszott az „ellenforradalmárok” oldalán. Ez volt az
oka annak, hogy később, az ötvenes évek második felében a megtorlások fő-
ként a fiatalokra és az értelmiségiekre összpontosultak. A KB Titkárságának
értekezletén Strechaj azt sürgette, hogy ne csak a kulturális élet területén,
hanem a szlovák központi államigazgatásban is legyen tisztogatás.55

A Népőrség létszámát megemelték. A Tudnivalók a Magyar Dolgozók
Pártja tevékenységéről című irat szerint, amelyet 1956. december elején a
CSKP vezetősége állított össze, felsorolták a magyar forradalom kiváltó
okait és a csehszlovákiai belpolitika számára levonható következtetéseket.
Az események gyökere szerintük Nagy Imre első kormányának idejéig nyú-
lik vissza, akkor jelentek meg az ellenséges hangok, melyeket Nagy elmoz-
dítása után sem ítéltek el. S ez gazdasági nehézségekhez és párton belüli
frakcióharcokhoz vezetett. A cseh -
szlo  vák belpolitikára nézve az volt a
végső konklúzió, hogy a gazdaság és
az államigazgatás kulcspozícióiban a
szak mai szempontok érvényesítése
az osztályelvek helyett ugyanolyan
veszélyes, mint a dolgozó nép gazda-
sági igényeinek hosszú távú semmibe-
vétele. A csehszlovák vezetők szerint
a magyar kommunisták azzal követtek
el nagy hibát, hogy nem si ke rült
megdol gozniuk az értelmiséget, és
„az ideológiai káoszhoz túl liberálisan
viszonyultak”.56

41

54 Správy krajských prokuratúr počas uda-

lostí v Maďarsku (1956). SNA, A ÚV

KSS, f. P. David, kr. 2237, a. j. 73; Uda-

losti v Maďarsku (1956). SNA, A ÚV

KSS, f. P. David, kr. 2252, a. j. 39.;

Maďarsko, Poľsko. SNA, A ÚV KSS, f.

P. David, kr. 2253, a. j. 40. 

55 Udalosti v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr. 933. Zasadnutie BÚV

KSS, 9. 11. 1956. 

56 Správa o činnosti KSS a uplatňovaní jej

vedúcej úlohy na Slovensku počas uda-

lostí v Maďarsku. SNA, A ÚV KSS, f.
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Már utaltunk rá korábban, hogy a
magyarországi helyzet válságosra for-
dulásával a csehszlovák pártvezetők
figyelme elfordult Lengyel országról,
és elmaradt a lengyelek ellen terve-
zett sajtótámadás is. Ennek ellenére
feszült maradt a kapcsolat a két ország
között. 1957 novemberében a „len -
gyel októbert” az SZKP XX. kong -
resszusa után megindult szovjetelle-
nes kampány következményének tar-
tották. A szczecini csehszlovák kon -
zulátus jelentése szerint Gomułka a

LEMP KB 8. plenáris ülésén elmondott beszédével csak ártott. 1956. no -
vember 7-én, a Szovjetunió gdański főkonzulátusának fogadásán a cseh-
szlovák diplomaták és a lengyel meghívottak között vita támadt, amikor
a LEMP megyei titkára megkérdezte a csehszlovák konzultól, hogy náluk
mikor fog megindulni a demokratizálódás.57 A titkosszolgálatok és a párt
szervei továbbra is szemmel tartották Lengyelországot. Ebben fontos sze-
repet játszottak a határ menti területek megyei pártbizottságai. A CSKP ve-
zetői ugyan hivatalosan támogatták Gomułka politikáját, maguk között
azonban homlokegyenest más véleményen voltak. A csehszlovák kommu-
nisták a rendszer liberalizálását ellenző dogmatikus politikusoktól és a tit-
kosszolgálatokon keresztül jutottak információhoz. Jó kapcsolat fűzte őket
a lengyel párt legmagasabb körei számára ismeretlen megyei pártszervek-
hez és titkosszolgálati tisztekhez. 

Barák szerint Lengyelországban „Jugoszláviához hasonló módon építik
a nemzeti szocializmust”, és olyan emberek kerültek vezető pozícióba,
„akiknek semmi közük a szocializmus építéséhez”. A csehszlovák kommu-
nisták aggódtak az egységes ifjúsági szervezet felbomlása, a mezőgazdaság
kollektivizálásának kudarca miatt, de ennél is jobban nyugtalanította őket a
lengyel állambiztonsági erők elleni kampány és az, hogy milyen könnyen
megadták az engedélyt a magyar menekültek Lengyel or szá gon belüli sza-
bad mozgására. A csehszlovák belügyminiszter jelentése Gomułka mérsé-
kelt hangú hivatalos támogatásán túl arról is beszámol, hogy a sztálinisták
szervezkedtek, és „készen álltak arra, hogy ha kell, erővel is ellenálljanak”.58

A LEMP-en belüli sztálinista csoportosulásokkal kimondottan szoros
kapcsolatot épített ki a párt eperjesi (Északkelet-Szlovákia) megyei titkára,

42

PÚV KSS, kr. 934. Zasadnutie BÚV

KSS, 7. 12. 1956. 

57 Informace o Polsku. NA Praha, AÚV

KSČ, f. 02/2, sv. 124, a. j. 159, b. 7, Po-

litické byro ÚV KSČ 17. 12. 1956. 

58 Informace o Polsku. NA Praha, AÚV

KSČ, f. 02/2, sv. 124, a. j. 159, b. 7, Po-

litické byro ÚV KSČ 17. 12. 1956. 

59 Záznam o prítomnosti poľských štát-

nych príslušníkov v kraji Prešov (1957).

SNA, AÚV KSS, f. Pavol David, kr.

2252, a. j. 10. 
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Vasil Biľak.59 Tevékenységét még a lengyel parlamenti választások után is
folytatta.60 A szlovák–lengyel határon találkozott a LEMP Krakkó megyei
titkárával, Władysław Kruczekkel. A találkozót Kruczek kezdeményezte.

Kruczek 1957 márciusában ugyan már hajlott Gomułka politikájának tá-
mogatására, szlovák vendéglátójának mégis azt mondta, hogy a választáso-
kon a „söpredék” is bejutott a Szejmbe. Velük ellentétben magát „becsületes
elvtársként” jellemezte. Aziránt érdeklődött, hogy vélekednek Csehszlová-
kiában a nemzetközi helyzetről. Biľak szerint a LEMP „szó szerint lebé-
nult”, mert nincs határozott vezetősége. A találkozóról szóló jelentés arra
is kitér, hogy Biľak szerint a CSKP-nak milyen politikát kellene Lengyel -
országgal szemben folytatnia. Azt javasolta, hogy a határ menti területek
lengyel pártfunkcionáriusaival építsenek ki szorosabb együttműködést. Ez
végül is annak „felpuhított változata” lett volna, amit 1956 őszén a CSKP
már napi gyakorlattá tett a szovjet–magyar határon.

A „különösebb súrlódások nélkül lebonyolított választások” után a cseh-
szlovák kommunisták véleménye némiképp javult Lengyelországról, az or-
szágban uralkodó állapotokat azonban továbbra sem találták megnyugta-
tónak. Zdeněk Fierlinger, a CSKP Elnökségének tagja és a Nemzetgyűlés
elnöke 1957 áprilisában kijelentette, hogy „a polgári nemzeti törekvések
visszaszorítása még sok időbe fog telni”.61 Lengyelországról még 1957 de -
cemberében is borúlátó képet alkottak. Az „ideológiai harc” eredményeiről
készült állambiztonsági beszámolóban Pavol David azt írta a CSKP első tit-
kárának, Antonín Novotnýnak és az SZLKP titkárainak, hogy azon a fron-
ton most „szántszándékkal keltett káosz uralkodik”. A jelentés erősen pesz-
szimista következtetésre jut: „Le he -
tetlen meg jósolni, hogy mi fog tör-
ténni, annál is inkább, mert a párt-
szervezetek csak formálisan működ-
nek, a pártfegyelem felbomlott, nincs
pártélet. Az ideológiai káosz okozta
károkat még a párt vezető szerepének
a helyreállítása után sem sikerült fel-
számolni az egyetemisták körében.” 62

1957 után azonban a Po Prostu
hetilap megszüntetésével a lengyel-
országi helyzet lekerült a CSKP veze-
tőségének napirendjéről. A lengyel-
országi események, ellentétben a ma-

43

60 Správa o stretnutí so súdruhmi z PĽR

(1957). SNA, AÚV KSS, f. Pavol David,

kr. 2267, a. j. 50. 

61 Neověřený záznam z diskuze na schůzi

Politického byra ÚV KSČ dne 9. 4. 1957

ke zprávě ÚV KSS o činnosti a dalších

úkolech ze zjezdu KSS. NA Praha, AÚV

KSČ, f. 02/2, sv. 135, a. j. 176, b. 1b),

Politické byro ÚV KSČ, 9. 4. 1957. 

62 Správa o hospodárskej a politickej si-

tuácii v Poľsku (1957), 6. 12. 1957.

SNA, AÚV KSS, f. Pavol David, kr.

2252, a. j. 11. 
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gyarországiakkal, nem álltak Cseh szlovákia érdeklődésének homlokterében.
A CSKP, jóllehet a lengyel állapotokat rossz szemmel nézte, és különösen
helytelenítette a liberális reformokat, nem látta szükségét annak, hogy
kidolgozzon egy Lengyel országgal szemben folytatandó külön politikát.

A magyar forradalom kihatott a dél-szlovákiai magyar közösség életére
is. Mivel megszüntették a sajtótermékek magyarországi importját, jelentő-
sen megnőtt a szlovákiai magyar nyelvű napilapok és folyóiratok száma és
példányszáma. Ezzel szemben korlátozták a lengyel kisebbség kulturális
életének lehetőségeit, még kulturális egyletük, a Lengyel Kulturális és
Oktatási Szövetség (Polski Związek Kulturalno Oşwiatowy, PZKO) felosz-
latása is szóba került.63

Lengyelországhoz hasonlóan a csehszlovákok Magyarországgal is ritkí-
tották a kulturális kapcsolatokat, hiszen Kádár János politikája Go muł -
káéhoz hasonlóan nem volt elég ortodox a CSKP szemében. A csehszlovák
hatóságok továbbá megpróbálkoztak a nemzeti kisebbségek valamiféle „ál-
lami asszimilációjával” – nem etnikai vagy nyelvi beolvasztással –, és ezért
is akadályozták az anyaországokkal való kapcsolatokat. Arra törekedtek
ebben az időszakban, hogy a kisebbségek figyelmét a hazai, csehszlovák kul-
turális és politikai életre tereljék, és a kisebbségiekből magyarul vagy len-
gyelül beszélő csehszlovákokat neveljenek. A magyar forradalom leverése
után a magyar újságok behozatalának tilalmát feloldották, de a példányszámot
továbbra is korlátozták, néhány esetben az előzőnek kevesebb mint a felé-
re csökkentették. A beérkezett lapok többségét a nagyobb városokban és tu-

risztikai központokban értékesítették,
és csak egy csekély hányaduk jutott a
magyarlakta vidékekre. A korlátozás
nemcsak a napilapokat, hanem a tu -
dományos, mű szaki, művészeti szak la -
po kat is érin tette. A magyar sajtóter-
mékek szélesebb körben való terjesz-
tését betiltották.64 A magyar for ra -
dalom után ugyan akkor néhány fiatal
taggal bővítették a Csemadok vezető-
ségét, s ők később, a hatvanas évek-
ben a csehszlovákiai reformfolyama-
tok hívéül szegődtek.65

Amint láttuk, az 1956-os magyar
forradalom nem kény szerített ki for-
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63 List pracovníka Ministerstva školstva a

kultúry Rudolfa Tomisa pracovníkovi

oddelenia agitácie a propagandy Otoka-

rovi Zemanovi, 11. 12. 1956. NA Pra-

ha, f. 05/3, sv. 32, a. j. 249. 

64 Návrh zásad pre dovoz a distribúciu

tlače z Maďarska. SNA, A ÚV KSS, f.

Sekr. ÚV KSS, kr.154, Zasadnutie SÚV

KSS, 13. 6. 1957. 

65 Návrh na zvolanie 6. valného zhromaž-

denia Kultúrneho spolku maďarských

pracujúcich v ČSSR. SNA, A ÚV KSS,

f. PÚV KSS, kr.950, Zasadnutie BÚV

KSS, 19. 5. 1957. 
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dulatot a CSKP politikájában. Antonín Novotný a párt országos értekezle-
tén, 1956 júniusában már eleve elvetett minden kezdeményezést, amely a
politikai reformok és a demokratizálódás irányába vezethetett volna.66 Le-
mondott néhány korábban elhatározott intézkedés megvalósításáról is: így
a magyar forradalom kitörése után mégsem távolították el Špitzert a Kul-
túrny Život éléről, mert a magyar és lengyel helyzet romlásával egy idő-
ben a párt vezetése nem mert megkockáztatni egy belpolitikai konfliktust.
A forradalom leverése után pedig a már hatalmon levő politikai kurzus meg-
erősítette pozícióit, és nem változtatott politikáján. A Kultúrny Životot, ha
a tervezettnél később is, de megszüntették, épp az SZLKP kongresszusa
előtt, 1957 áprilisában.67

Az 1956-os magyar forradalom és a „lengyel október” nem csak a cseh-
szlovákiai kisebbségek életére volt érezhető hatással. Igaz, a CSKP vezeté-
se már 1956 októbere előtt elhatározta, hogy elfojtja a reformtörekvése-
ket, ősszel, a feszült légkörben vi-
szont nem akart belpolitikai konflik -
tust pro vokálni. Ezért elhalasztották a
Kultúrny Život köré csoportosuló szlo-
vák reformpárti értelmiségiek elleni
fellépést. A csoport informális vezető-
jét, Ondrej Pavlíkot, noha inkább
Gomułkával szimpatizált, azzal vádol-
ták, hogy „Csehszlovákiában Nagy
Imre szerepét” akarja eljátszani, és ki-
zárták a CSKP-ből.68
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