
AZ SZKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LEVELE 
A PÁRTSZERVEZETEKHEZ 

(1956. december 19.)

Közli: Hajdú Tibor

Az SZKP XX. kongresszusa után más szocialista országokhoz hasonlóan a Szovjetunióban 
is széles körű demokratizálódási mozgalom bontakozott ki, különösen az értelmiség, az 
egyetemi ifjúság körében, továbbá a balti és kaukázusi köztársaságokban. Az SZKP 
vezetése, míg a lengyelországi, magyarországi, kelet-németországi és csehszlovákiai hely
zetet már 1956júniusában nagyon veszélyesnek tartotta (lásd a Társadalmi Szemle 1993/2. 
számában közölt dokumentumokat), abban reménykedett, hogy a XX. kongresszust követő 
reformok nyomán a szovjetunióbeli fellépések lokalizálódnak és így a helyi pártbizottságok 
megbirkóznak velük.

1956 októberének lengyelországi és magyarországi eseményei hatására megváltozott 
az SZKP politikája a hazai nemzeti és demokratikus megmozdulásokkal szemben. A 
pártvezetés megijedt; miután pedig elszánta magát a fegyveres „rendcsinálásra” Magyar- 
országon, nem adhatott otthon szabadságot, nyilvánosságot a szolidaritásnyilatkozatoknak. 
Szórványos ismereteink alapján is úgy tűnik, a magyarországi és lengyelországi események 
felbátorították több szovjet köztársaságban és nagyvárosban az ellenzéki erőket, tünteté
sekre, demonstrációkra került sor.

Hruscsov sztálinista ellenzéke kihasználta mindezt pozíciói erősítésére a pártvezetés
ben. A pártapparátus többsége, hatalmát féltve, támogatta a Molotov köré tömörült konzer
vatívokat. Molotov arra hivatkozhatott, hogy ő  már 1955-ben megjósolta, a pártkapcsolatok 
helyreállítása a Jugoszláv Kommunisták Szövetségével semmi jóra nem vezethet. Híveivel 
elérte, hogy a szovjet diplomácia és sajtó kiélezte a viszonyt Jugoszláviával és ezzel sarokba 
szorította Hruscsovot és Mikojant. (Ponomaqov, a külföldi pártkapcsolatok osztályának veze
tője javaslatára a Pártelnökség 1956. november 9-e körül utasítást adott a sajtónak és agit-prop. 
szerveknek a magyarországi események keményvonalas megvilágítására, erre ösztönözve a 
külföldi KP-kat is -  ezzel már Tito pulai beszéde előtt megindult az elhatárolódás Jugoszlá
viától, mint azt a belgrádi követ, Fiijubin publikálatlan jelentései is mutatják.)

így látta ezt az orosz kortárs is: „A magyar-lengyel események, melyek magában a 
Szovjetunióban is erősítették az ellenzéki forrongást, a pártvezetésen belül a sztálini szárny 
átmeneti megerősödésére vezettek. Az »újleninisták«, akik ezektől az eseményektől az 
ortodox sztálinistáknál nem kevésbé ijedtek meg... kompromisszumot kötöttek: a XX. 
kongresszus külpolitikai tételeinek felülvizsgálatára, Sztálin nevének rehabilitálására, a 
Titóval helyreállított kapcsolat elhidegítésére...” (A. Avtorhanov: Stalin and the Soviet 
Communist Party. A study in the technology o f power. New York, Praeger, 1959. Chapter 6.)

Hruscsov, illetve Molotov többé-kevésbé következetes hívei között a felső vezetésben 
széles átmeneti övezet, „mocsár” maradt, melynek hangadói Szuszlovtól Sepilovig hol az
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egyik, hol a másik vonalat erősítették; ez magyarázza az 1956 ősze és 1957 nyara között 
gyakori erőeltolódásokat, s az ezek nyomán keletkező, a külföldi megfigyelő számára 
nehezen érthető kompromisszumokat. Ilyen ellentmondásos kompromisszum dokumentu
ma az itt közölt levél. Nincsenek pontos adataink arról, ki és hogyan kezdeményezte, 
fogadtatta el, hiszen tavaly őszig szigorúan titkosnak számított, Hruscsov és mások memo
árjai sem tesznek említést róla. A fentiek alapján mégis felismerhetjük a kompromisszum 
lényegét.

A Központi Bizottság plénuma 1956. december 20-24-én ülésezett. Eredetileg gazda
sági témák mellett „elméleti” kérdések megtárgyalása lett volna fő célja, Hruscsov referá
tuma alapján. Ezt az utóbbi napirendi pontot december legelején elejtették. („Hruscsov nem 
repesett a boldogságtól, amikor ezt közölte velem” december 3-án, írja Micunovic moszk
vai naplójában. „Az a benyomásom, hogy ezek a változások nem Hruscsov akarata szerint 
alakultak így...” Tito követe voltam 169. p.)

A plénum napirendjén végül a következő témák szerepeltek:
1. A 6. ötéves terv és az 1957. évi népgazdasági terv. (Előadók Bajbakov és Szaburov, 

a kormány tagjai.)
2. A népgazdaság vezetésének megjavítása. (Előadó Bulganyin miniszterelnök.)
3. Személyi kérdések -  Sepilovot a KB titkárává választották, helyette Gromiko lett a 

külügyminiszter; a Népgazdasági Tanács új elnöke Szaburov helyett Pervuhin, átalakult a 
gazdasági csúcsvezetés összetétele, ami többek között a reformpárti Koszigin degradálásá- 
val járt.

A gazdasági tervek mérsékeltek maradtak és Bulganyin referátuma alapján részben 
leépítették a gazdaságirányítás „túlzott központosítását”, növelve a köztársasági kormá
nyok (és pártok) hatáskörét. Ezzel Hruscsov mintegy előleget kapott az 1957. februári 
plénum nagyjelentőségű döntéséhez, a területi, városi népgazdasági tanácsok felállításával 
a gazdaságirányítás decentralizálásához. Ehhez azonban előbb el kellett fogadnia a párt- 
szervezetekhez intézett, a demokratikus kezdeményezések elfojtására felszólító levelet, 
mégpedig úgy, hogy azt a KB nevében a pártelnökség tárgyalta meg és hagyta jóvá a KB 
összeülését megelőző napon, december 19-én. A levelet a KB tudomásunk szerint nem 
vitatta meg. Ugyancsak december 19-én jelent meg a Pravdában a kompromisszum másik 
feltétele: Pavlov helyettes főszerkesztő az előzőknél is ellenségesebb hangú, terjedelmes 
vitacikke Kardeljnek a belgrádi parlamentben, illetve Titonak Pulán elhangzott beszédéről.

„A KB levele” súlyos szemrehányásokat tesz a pártszervezeteknek, különösen az 
egyetemi városokban működőknek, de egyes megfogalmazásain áttetszik, hogy Jerevánnál 
és Szverdlovszknál magasabbra is céloz: „nem szervezik meg a demagóg és pártellenes 
fellépések visszaverését, nem nyúlnak szigorú eszközökhöz, hogy véget vessenek a szov
jetellenes, ellenséges elemek tevékenységének”. Erre csak a KB titkársága lehetett illetékes, 
a bírálat is nyilván neki szólt.

A levelet minden pártszervezetben meg kellett vitatni. Csupán azt a kettőt kaptam meg 
1992 novemberében* a megvitatásáról készült összefoglalókból, melyeket az oroszországi 
pártszervezési osztály vezetője, V. Csurájev készített 1957. február 12-én és 21-én. Azt

* Ezúton mondok köszönetét a „Schweizerische Nationalfonds zűr Förderung dér Wissenschaftlichen Forschung” 
alapítványnak külföldi kutatásaim támogatásáért.
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hangsúlyozva, hogy a párttagság általában helyeselte a levél tartalmát, ennek ellenkezőjére 
hoz példákat.

így a kujbisevi vízi erőműnél Zeljonov munkás -  pártbizottsági tag -  kifogásolta a 
„személyi kultusz” újjáéledését. A kanszki mechanikai öntödében Andrejev nyugdíjas, 
1922-es párttag bírálta a nehézipar túlsúlyát, „rosszindulatú rágalmakat szórt az SZKP KB 
Elnöksége egyes tagjaira és dicsőítette Buharint, Rikovot és Zinovjevet, a párt és a nép 
ellenségeit. Andrejevet szovjetellenes fellépéséért kizárták a pártból.”

A jaroszlavli autógyárban Kiszeljov fiatal konstruktőr azt kérdezte: „Hát mi semmit 
sem tanulhatunk Magyarországtól? A magyarországi eseményekről kapott információk 
egymásnak ellentmondtak. Ha Magyarországon az MDP volt vezetősége hibákat követett 
el, ezek csak részei voltak a mi hibáinknak.” Kifogásolta, hogy a szovjet sajtó csak szidta, 
de nem közölte Tito pulai beszédét. Kiszeljovot több felszólaló támogatta, a határozat 
megszavazásánál 21 párttag szavazott a KB levelére, 17 Kiszeljov tiltakozására, míg 18-an 
tartózkodtak. A gyári pártbizottság ülésén, ahol Kiszeljovot kizárták a pártból, ismét így 
beszélt:

„ A z  MDP által elkövetett hibák -  a mi pártunk és kormányunk hibái. Ezek a hibák 
igazából millió és milliárd rubelekbe kerülnek. Ezekért a hibákért minisztereket kellene 
bíróság elé állítani.”

A fenti összefoglalókban szó sincs Moszkváról és Leningrádról, nyilván azért, mert 
ezek az önálló, nagy súlyú pártszervezetek külön jelentést készítettek. Más forrásból tudjuk, 
hogy a moszkvai L. Krasznopevcevet a magyar felkelőkkel kifejezett szimpátiája miatt 10 
évre lágerbe küldték, súlyos ítéletet kapott társaival együtt R. Pimenov leningrádi 
matematikus.

Mind a levelet és az elfogadásáról szóló határozatot, mind Csurajev jelentéseit a KB 
volt irattára őrzi Moszkvában. („Centr hranyenyija szovremennoj dokumentácii”, Iljinka 
utca.) A levél jelzete: F 89. gyűjtemény, 6-os leltár, 2. dokumentum. A jelentéseké: F 89. 
gyűjtemény, 6-os leltár, 5. és 6. dokumentum.

Világ proletáijai egyesüljetek! Szigorúan bizalmas

A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJA. KÖZPONTI BIZOTTSÁG

No. P 66/9
Kivonat a KB Elnöksége 1956. december 19-i, 66. ülésének jegyzőkönyvéből

Az SZKP KB levele a pártszervezetekhez „A pártszervezetek politikai tömegmunkájának erősí
téséről és a szovjetellenes elemek ellenséges kirohanásainak visszaveréséről ”.

1. Jóváhagyni az SZKP KB levelének a pártszervezetekhez mellékelt tervezetét „A pártszerve
zetek politikai tömegmunkájának erősítéséről, és a szovjetellenes elemek ellenséges kirohanásainak 
visszaveréséről”.

2. Szétküldeni a KB levelét a szövetséges köztársaságok kommunista pártjai KB-ának, az SZKP 
határterületi, területi, városi és kerületi bizottságainak.

Ezt a levelet minden pártalapszervezetben meg kell vitatni.
A KB TITKÁRA1

7 napon belül visszaküldeni az SZKP KB Általános Osztálya 1. szektorának.

1 Hruscsov.
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A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LEVELE

A pártszervezetek politikai tömegmunkájának erősítéséről és a szovjetellenes elemek ellenséges 
kirohanásainak visszaveréséről

Elvtársak!

A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága szükségesnek tekinti ezen levelet 
intézni minden pártszervezethez, hogy felhívja a párt figyelmét és mozgósítsa a kommunistákat a 
politikai tömegmunka erősítésére, döntő harcra a szovjetellenes elemek kirohanásainak visszaveré
sére, mivel ezek az utóbbi időkben, a nemzetközi helyzet bizonyos fokú éleződése nyomán aktivizál
ták ellenséges tevékenységüket a kommunista párt és a szovjet állam ellen.

Mint ismeretes, a háború utáni időszakban igazi világtörténelmi jelentőségtf változások történtek 
a nemzetközi helyzetben.

A nagy kínai nép forradalmat hajtott végre és hatalmas győzelmeket ért el. Kelet-Európa 
országainak népei megdöntötték a kizsákmányolók hatalmát és népi demokratikus rendszereket 
hoztak létre. Európa és Ázsia számos országa elindult a szocializmus útján.

A Szovjetunió, megsemmisítve az emberiség leggonoszabb ellenségét, a német fasizmust, 
begyógyította a világháború ejtette súlyos sebeket, elérte a népgazdaság jelentős felemelkedését, nagy 
sikereket ért el Hazánk hatalma további erősítésében.

A szovjet nép a kommunista párt vezetésével nagy lelkesedéssel hajtja végre az SZKP XX. 
kongresszusának történelmi jelentőségű határozatait. Az ipari dolgozók, teljesítve a hatodik ötéves 
terv feladatait, ebben az évben jelentősen nagyobb mennyiségű fémet, tüzelőanyagot, gépet, fogyasz
tási cikket állítanak elő. A szovjet embereket örömmel töltik el a mezőgazdaság nagy sikerei. A párt 
és a kormány következetesen végrehajtják az SZKP XX. kongresszusa által kijelölt feladatokat a 
szovjet nép anyagi jólétének és kulturális színvonalának további növelése terén.

- A gazdasági építés új sikerei országunkban a szocialista rendszer kimeríthetetlen erőforrásairól 
tanúskodnak, a szocialista termelési mód döntő előnyeiről, melyek biztosítják országunk termelőerő
inek szakadatlan növekedését.

Mindez természetesen nem jelenti, hogy a kommunista építőmunka nehézségek és hiányosságok 
nélkül halad előre. A párt és a szovjet kormány látják és nem titkolják ezeket, hatékony döntéseket 
hoznak a hiányosságok megszüntetésére és leküzdik a még meglévő nehézségeket azért, hogy a 
szocialista gazdaság fejlődése alapján szakadatlanul növekedjen népünk jóléte.

A párt megfelelő rendelkezéseket hozott és fog még hozni a szovjet demokrácia további 
kibontakoztatására, a szocialista törvényesség megszilárdítására, a szövetségi köztársaságok és mi
nisztériumok hatáskörének bővítésére, az összes párt-, tanácsi, gazdasági és szakszervezeti szervek 
szerepének növelésére a gazdasági és kulturális építés irányításában.2 A párt, leküzdve a személyi 
kultusz káros következményeit, határozottan követi a pártélet lenini normáit, a kollektív vezetés elvét.

A Szovjetunió a háború utáni időszakban a külpolitikában új sikereket ért el a szocializmus és 
demokrácia táborának erősítéséért, a békéért, az új háború fenyegetése ellen vívott harc terén. A kínai,

A 66. jkv. 9. pontjához

2 Az SZKP XX. kongresszusa után számos törvény és határozat született a sztálini terror-rezsim és túlzott 
centralizáció lebontására. A fontosabbak közé tartozott a GULAG és a táborok nagy részének feloszlatása, a nem 
szovjet állampolgárságú politikai foglyok, a fogságba esett vöröskatonák általános rehabilitációja. Növelték a 
köztársasági kormányok és a helyi tanácsok hatáskörét, kisebb mértékben a kolhozok önállóságát is. 1957 
februárjában került sor a háború végén kitelepített vagy jogaiktól megfosztott nemzetek rehabilitációjára, a 
gazdaságirányítás decentralizálására.
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francia és olasz testvéri kommunista pártok legutóbbi kongresszusai fényes például szolgáltak arra, 
hogy a világ progresszív érdi forrón helyeslik a nemzetközi szocialista tábor, a világbéke ügyének 
további erősítésére irányuló politikánkat.

Az új kommunista társadalom felépítéséért folytatott nagy alkotó munkájában pártunk szilárdan 
támaszkodik a munkás-paraszt szövetségre, az egész szovjet nép egyre inkább szilárduló morális-po
litikai egységére. A kommunista párt és a szovjet kormány politikáját, mind a belső, mind a 
nemzetközi élet terén tett lépéseit egy emberként támogatja a munkásosztály, a kolhozparasztság és 
intelligenciánk.

Az SZKP KB mégis szükségesnek tartja, hogy a pártszervezetek és minden kommunista 
figyelmét felhívja a szovjetellenes és ellenséges elemek aktivizálódásának a legutóbbi időkben 
tapasztalható tényeire.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a szocializmus erőinek növekedése, valamint a 
gyarmati és függő országok nemzeti-felszabadító harcának kibontakozása természetes módon kihív
ják az imperialisták dühödt haragját.3 Manapság mindnyájan megfigyelhetjük a nemzetközi imperia
lizmus új próbálkozásait a szocialista tábor elleni akciókra, a nemzetközi kommunista és munkás- 
mozgalom elleni támadásokra, a szocializmus építésének meghiúsítására és a kapitalista viszonyok 
visszaállítására a népi demokratikus országokban. Az imperialisták tisztában vannak azzal, hogy 
manapság nem lehet eredményesen fellépni a világ népei által gyűlölt kapitalista viszonyok visszaál
lításáért. Ezért mindenféleképpen álcázni igyekeznek agresszív cselekményeiket, mint ez például 
nemrégen Magyarországon történt, ahol a nemzetközi reakció, élén az USA imperialista köreivel, a 
Horthy-fasiszta erőkre támaszkodva és a „szabadság és demokrácia” hamis jelszavaival álcázva 
ellenforradalmi összeesküvést szervezett a magyar nép ellen, melyhez felhasználta a lakosság jelentős 
részének a volt magyar párt- és állami vezetés súlyos hibái által kiváltott elégedetlenségét. Az 
ellenforradalom megpróbálta Magyarországon szétzúzni a proletárdiktatúrát, megdönteni a néphatal
mat, megsemmisíteni a szocialista rendszert, restaurálni a földbirtokosok és kapitalisták uralmát, 
fasiszta rendszert kényszeríteni Magyarországra és ott új háborús tűzfészket létrehozni. A magyar nép 
a szovjet csapatok segítségével leverte az ellenforradalmi összeesküvést és megvédte szocialista 
vívmányait. A testvéri kommunista és munkáspártok, a szocialista országok dolgozói helyeslik a 
Szovjetunió által nyújtott segítséget, úgy értékelve, mint a Szovjetunió internacionalista köteles
ségének példás teljesítését az imperialista reakció manőverei elleni harcban.

A szovjetellenes elemek szánalmas maradványai országunkban, a nemzetközi reakció segítsé
gével, mivel a szocialista rendszer ellenségei, megpróbálják kihasználni aljas céljaik érdekében a 
nálunk még megtalálható nehézségeket és hiányosságokat, dühödt rágalmakkal illetik a kommunista 
párt és a szovjet állam politikáját, mindenféle provokatív híreket terjesztenek, megpróbálják aláásni 
a nép bizalmát a párt iránt, a szocialista államok erejébe és barátságuk megbonthatatlanságába vetett 
hitét. Eközben ügyesen kihasználják némely kommunista és pártszervezeti vezető politikai könnyel
műségét és kispolgári jószívűségét, ellenséges tevékenységüket a kritikáról és önkritikáról szóló 
hamis frázisokkal, vagy „a demokráciáért” való harc jelszavával leplezik.

Nem szabad szem elől téveszteni a tényt, hogy az ellenséges elemeknek olykor sikerül hatni 
azokra, akik nem elég szilárdak eszmei-politikai téren, s ezért ki vannak téve a burzsoá ideológia 
befolyásának, akik az ellenséges agitáció hatására elvesztik képességüket a nemzetközi és belső 
helyzet helyes értékelésére, és így az imperialista propaganda szócsövévé válnak, az Amerika Hangja, 
BBC és a Szabad Európa által kiagyalt különféle szovjetellenes rágalmakat ismételgetik. 2

2
Ez a mondat bizonyos visszalépést jelent azzal szemben, hogy a XX. kongresszus megtagadta Sztálin tételét, 

miszerint a szocialista építés sikerei magukkal hozzák az osztályharc éleződését. Ezt a kompromisszumos 
álláspontot fejtették ki a Kotnmunyiszt és a Partyijnaja Zsizny 1956. novemberi számaiban megjelent cikkek, 
melyek Magyarországra hivatkoztak, mint az osztályharc éleződésének újabb példájára.
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Az ilyen idegen nézetek hordozói természetesen csak jelentéktelen kisebbséget képeznek a 
szocializmus ügye, a szovjet rendszer, a kommunista párt iránt határtalan odaadást érző szovjet 
emberek milliói között. Mindez azonban nem lehet ok a könnyelműségre és jószívűségre. Mert nem 
kevés példa van arra, mikor a kommunisták és pártvezetők nem vetnek véget határozottan a 
szovjetellenes propagandának, nem verik vissza az ellenséges kirohanásokat, hanem az események 
uszályában kullognak. Mi több, akadnak olyan,.kommunisták”, akik a pártosság leple alatt, a személyi 
kultusz következményei elleni harc zászlaja alatt, maguk is pártellenes pozícióba süllyednek, pártel
lenes, demagóg kirohanásokat engednek meg maguknak, kétségbe vonják a pártvonal helyességét. 
Alá kell húzni, hogy nemcsak ezek az ellenséges kirohanások és pártellenes fellépések veszélyesek 
önmagukban véve, veszélyes és megengedhetetlen az is, mikor a pártszervezetek passzívan viselked
nek, nemritkán szemet hunynak az ilyen jelenségek fölött, értékelésükben nem fejtenek ki lenini 
elviséget és pártosságot, nem verik vissza szervezett módon a pártellenes és demagóg fellépéseket és 
nem hoznak határozott rendszabályokat a szovjetellenes, ellenséges elemek tevékenységének meg- 
gátlására. Nyíltan ki kell mondani, a pártszervezetek egy egész sor esetben megfeledkeznek arról, 
hogy a szovjetellenes, pártellenes elemek ellen a párt mindig engesztelhetetlenül, a legkövetkezete
sebb módon harcolt és ezt fogja tenni a jövőben is.

Olyan tények hívják fel a figyelmet magukra, melyek az írók, művészek, zeneszerzők, a 
felsőoktatás és a tudományos intézetek munkatársai bizonyos részének egészségtélen hangulatát 
tükrözik vissza. Az utóbbi időkben az irodalom és művészet olyan művelői részéről, akik lecsúsztak 
a pártos pozícióról, mert politikailag éretlenek és kispolgári beállítottságúak, kísérletek történtek a 
párt vonalának, a szovjet irodalom és művészet fejlődése útjának kétségbevonására, a szocialista 
realizmus elveinek elhagyására az eszmementes művészet irányában; követelések hangzottak el az 
irodalom és művészet „megszabadítására” a pártirányítástól, a burzsoá anarchista, individualista 
szellemben értelmezett „alkotói szabadság” biztosítására.

Egyes írói megnyilatkozásokban megjelenik a törekvés a szovjet társadalmi rendszer lejáratá
sára. Ilyen, a szovjet viszonyokat és kádereinket befeketítő jellege volt például K. Pausztovszkij író 
felszólalásának V. Dugyincev „Nemcsak kenyérrel...” c. regényének az írók központi házában 
rendezett vitáján.4

Az írók bizonyos köreiben szokássá vált az ideológiai kérdésekben hozott párthatározatok 
kétségbe vonása, helytelen, ártalmas nézetek propagálása és a többiekre erőltetése. így O. Berggolc 
írónő, az SZKP tagja olyan rendezvényen, ahol párton kívüli írók is részt vettek, kijelentette: a 
művészeti kérdésekről a KB által 1946-1948-ban hozott művészed tárgyú határozatok az írók 
kibontakozása fő akadályai közé tartoznak, gátolják az irodalom és a művészetek fejlődését.5 A

4 V. Dugyincev orosz író „Nemcsak kényénél...” c. regényét az 50-es, 60-as évek legprogresszívebb irodalmi 
folyóirata, a Novij Mir közölte két részben, 1956. augusztusi és szeptemberi számában. A vita célja az anatéma 
kimondása volt, csakhogy erre az írók jó  része már nem volt hajlandó, bár maga Hruscsov is elítélően nyilatkozott 
a regényről. Molotovék veresége után, 1957-ben végül is megjelenhetett könyv alakban, majd több külföldi kiadást 
is megért. Nem nálunk. A közepes színvonalú termelési regény nagy sikerének oka, hogy az értelmiség örök értékeit 
képviselő Lopatkin mérnök találmánya érdekében szembeszáll a cinikus bürokratákkal és sikeres áltudósokkal. 
Lopatkint elítélik az államtitok (ami lényegében az ő  feleslegesnek ítélt találmánya) megsértéséért, majd az 
„olvadás” megmenti -  lágerévei rajza alkalmat ad a szovjet világ mindkét szférájának leleplezésére.
5 Zsdanov hírhedt beszédeiről és az azok nyomán hozott irodalmi-művészeti (zene, fűm) párthatározatokról van 
szó, melyeknek bűnbakjai nagyrészt leningrádi folyóiratok és írók. Zsdánov halála után (1948) hívei ellen 
valóságos hajtóvadászat indult meg, de az általa fogalmazott határozatok formailag érvényben maradtak -  bár a 
pártvezetés megfeledkezni látszott róluk - ,  az írószövetség és az irodalomtudomány szocreál vezetői azonban a 
80-as évekig ellenálltak hivatalos érvénytelenítésüknek. A felhozott esetek nem véletlenül kiragadott példák. 
Általában olyan személyeket vádolnak, akik ellen egy-egy felszólalásnál súlyosabb kifogások voltak. így a 
Leningrádban igen népszerű, Sztálin-díjas költőnő a XX. kongresszus után a törvénytelenségeket elítélő, a 
lágerekből hazatérőkről szóló verseket jelentetett meg, többek között éppen a Novij Mir 1956 augusztusi számában.
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művészetek pártirányítása ellen irányuló, nagyon helytelen, sót káros nézetek találhatók Nazarov és 
Gridnyeva elvtársaknak a Voproszi Filoszofíi c. folyóiratban megjelentetett cikkében.

Felesleges bizonygatni, hogy az ilyen fellépéseknek semmi közük sincs a párt vonalához az 
irodalom és művészetek területén, sót aláássák a pártvezetés tekintélyét. Az írószövetség egyes 
vezetői nem verik vissza a hasonló, hibás nézeteket. Sőt Szimonov et„ az írószövetség titkára 
lényegében meghirdette az ismert ideológiai párthatározatok fontos tételeinek revízióját a szovjet 
irodalmi tanszékvezetők országos értekezletén.6 Azt sem lehet normálisnak tekinteni, hogy a művé
szeti szövetségek sajtóorgánumainak szerkesztőségei nem folytatnak elvi harcot és nem képviselik a 
párt vonalát a kultúra területén, sőt egy sor esetben békülékeny álláspontot foglalnak el, mint holmi 
rothadt liberálisok.

Miután az alkotók bizonyos köreiben terjednek a hasonló, helytelen nézetek, emlékeztetni kell 
arra, hogy a párt mindig is hangoztatta, az irodalom és művészetek ösztönös fejlődésének gondolata 
teljesen idegen a marxizmus-leninizmustól. Az alkotás szabadsága nem jelentheti az ösztönösség 
tobzódását. Lenin aláhúzta: „Minden művésznek joga van az alkotás szabadságához, a maga ideálja 
szerint, minden mástól függetlenül. De érthető, hogy mi, kommunisták, mi nem nézhetjük karba tett 
kézzel a káosz kibontakozását, tetszés szerint. Nekünk teljesen tervszerűen kell irányítanunk ezt a 
folyamatot és alakítani eredményeit.”

Meg kell mondani azt is, hogy néhány -  történeti, közgazdasági, filozófiai és jogi -  tudományos 
folyóiratunkban mérsékelték az ellenséges ideológiák elleni küzdelmet. A Voproszi Isztorii c. 
folyóirat néhány párttörténeti probléma tárgyalásánál egyoldalú értelmezéseket engedett át. A folyó
iratban közölt egyes cikkek kisebbítik a mensevizmus opportunista politikájának ártalmasságát az 
1905-1907-es forradalomban, kísérletet tesznek abolsevikok és mensevikek közti elvi nézeteltérések 
elkenésére olyan nagy fontosságú kérdésben, mint a proletariátus hegemóniája a forradalomban. M. 
A. Moszkaljev „Küzdelem a marxista munkáspárt létrehozásáért a 19. század 90-es éveiben” c. 
cikkében kétségbe vonja azt a tényt, hogy V. I. Lenin már a 19. század 90-es éveiben felvetette a 
munkásosztály és a parasztság forradalmi szövetségének eszméjét. A szerző, a történeti tényeket 
elferdítve, azt bizonygatja, hogy Lenint csak az első orosz forradalom győzte volna meg e szövetség 
szükségességéről.7

Az SZKP története egyes kérdéseinek hamis magyarázatát olykor úgy tálalják fel, mint a 
történettudományban a személyi kultusz következményeinek hatására keletkezett hiányosságok 
kijavítását; ezzel elősegítik a revizionista nézetek és gondolkodásmód feléledését azok körében, akik 
még nem szabadultak meg a burzsoá ideológia terhétől és ingatagok, a szovjetellenes elemek pedig 
mindezt aktívan kihasználják.

Az irodalom és a művészetek területén, a tudományos intézetekben működő minden kommu
nista és pártszervezet kötelessége levonni mindebből a szükséges következtetéseket, tevékenységük
ben magas fokú pártosságot és elviséget tanúsítani, és határozottan visszaverni minden kísérletet a 
párt vonalának felülvizsgálatára a kultúra és művészet területén. Feltétlenül, minden téren javítani 
kell az intelligencia soraiban végzett ideológiai munkát, a szovjet nép becsületes és feltétlen szolgálata 
szellemében nevelve az intelligenciát.

A szovjet emberek eszmei nevelésében nagy szerepet játszik a sajtó és a rádió. Az utóbbi időkben 
azonban számos újság és folyóirat olyan cikkeket, elbeszéléseket és egyéb publicisztikát közöl,

6 Szimonov ellen sem az volt a fő kifogás, hogy kimondta egy értekezleten, amit írók és kiadók úgyis tudtak (hogy 
a Zsdanov-féle párthatározatok már nem irányadók), hanem hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mikor 
az 1954-ben leváltott Tvardovszkij helyett őt nevezték ki a Novij Mir főszerkesztőjének. Az ötszörös Sztálin-díjas 
haladt a korszellemmel és lényegében ragaszkodott Tvardovszkij tehetségpárti liberalizmusához.
7 A Voproszi Isztorii bűneinek is csak egy részét sorolja fel a levél. A folyóiratot más történeti folyóiratokkal együtt 
még többször vádolták „szenzációhajhászással” stb. 1957 áprilisában újra magára vonta a pártközpont haragját, 
mikor közölte E. Burdzsalovnak az 1917-es forradalmak történetét revideáló írását.
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melyek helytelen beállításban mutatj ák be a szovjet életet. Arról tanúskodik ez a jelenség, hogy némely 
újság és folyóirat szerkesztőbizottságában lankad a figyelem a közölt anyagok eszmei mondanivalója 
iránt. Elengedhetetlen, hogy a szovjet sajtó és rádió egész tevékenységében ingadozások nélkül 
kövesse a párt politikáját, éberen őrködjön a szovjet állam érdekei felett és szüntelenül leleplezze a 
burzsoá ideológia reakciós, népellenes lényegét, a burzsoá propaganda hazug koholmányait.

A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy felhívja minden pártszervezet figyelmét az 
ifjúsági munka meglévő hiányosságaira. Nem lehet szó nélkül elmenni a diákság bizonyos részénél 
fellépő hangulat, a szovjet valóság helytelen értékelése mellett. Az utóbbi időkben a felsőoktatási 
intézmények egész sorában, így Moszkvában, Szverdlovszkban, Kaunaszban és néhány más városban 
nyíltan szovjetellenes, nacionalista fellépésekre került sor.

A szverdlovszki műszaki főiskolán nemrég megtartott Komszomol-konferencián a szovjet 
társadalom, a párt és a kormány politikája ellen irányuló provokatív, ellenséges beszéddel lépett fel 
Nyemelkov diák, akit demagóg csoport támogatott. A konferencián részt vevő Veszjolov et., a főiskola 
pártszervezetének titkárhelyettese, Bajev et., a Kirov kerületi pártbizottság titkára és ...8 et„ a 
szverdlovszki városi pártbizottság titkára gyáván viselkedett, nem verte vissza Nyemelkov és a köréje 
tömörülő demagógok fellépését.

Aktivizálták tevékenységüket az észt diákifjúság között található szovjetellenes, nacionalista 
elemek. Ezek az elemek nacionalista jellegű követelésekkel lépnek fel, minden eszközzel szítják a 
nemzeti ellentéteket, helyeslőén nyilatkoznak a magyar ellenforradalmárok tetteiről, javaslatokat 
tesznek a Komszomol likvidálására és nacionalista ifjúsági szervezetekkel való helyettesítésére. 
Előfordul, hogy a diákok között szovjetellenes röplapokat osztogatnak. A pártszervezetek politikailag 
nem értékelik megfelelően ezeket az ellenséges kirohanásokat, nem vetnek véget nekik.

A jereváni egyetem párttaggyűlésén egyes kommunisták a személyi kultusz elítélésének címén 
pártellenes megnyilatkozásokkal léptek fel, kétségbe vonták a párt és a kormány politikájának 
helyességét, nacionalista nézeteknek adtak hangot. Az Örményországi KP KB Irodája nem reagált 
idejében ezekre a jelenségekre, majd miután elkésve bár, határozatot hozott ebben a kérdésben, nem 
hajtotta következetesen végre, sőt a KB titkárai és Irodájának tagjai közül egy sem lépett fel 
személyesen a párttaggyűléseken, hogy felvilágosítsa az örmény kommunistákat magatartásuk hely
telenségéről a pártellenes fellépések ügyében.

A Központi Bizottság a diákifjúság bizonyos részénél tapasztalható egészségtelen jelensége
ket a főiskolai párt- és Komszomol-szervezetek munkájának komoly hiányosságai, a politikai 
munka elhanyagolása következményeinek tekinti. A diákok nevelését minden eszközzel javítani 
kell, elmélyült magyarázatot nyújtva nekik a párt politikájáról, elérve, hogy elutasítsák a burzsoá 
ideológia megnyilvánulásait. Határozottan véget kell vetni mindenféle szovjetellenes és ellensé
ges fellépésnek.

A Központi Bizottság különös súllyal hívja fel a figyelmet a Komszomol pártirányítása megja
vításának fontosságára. Kötelezi a pártszervezeteket, hogy fáradhatatlanul neveljék a komszomolis- 
tákat és az ifjúságot a becsületes munka szellemében, a helyes életmódra, a szocialista erkölcs magas 
követelményei szellemében, neveljék őket a polgári-kispolgári erkölcs megnyilvánulásainak határo
zott elutasítására, gondoskodjanak arról, hogy az ifjak és leányok a kommunizmus meggyőződéses 
és megalkuvás nélküli harcosaivá legyenek. A pártvezetők, a legjobb propagandisták menjenek a 
fiatalok közé, adjanak választ az őket foglalkoztató kérdésekre, segítsék őket a lenini eszmék 
elsajátításában, neveljék a szovjet ifjúságot a munkásosztály dicső tradíciói, a Honvédő Háború 
heroizmusa követésére.

8 A kutatók rendelkezésére bocsátott xeroxmásolatról a lapok jobb szélén 1-2 szótagnyi sáv lemaradt. A hiányzó 
szótagok pótlása ilyen sablonos szövegnél általában nem okozott nehézséget, itt azonban a megbírált szverdlovszki 
párttitkár neve került a  margón kívülre.
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A Központi Bizottság fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a pártellenes és szovjetellenes 
jelenségek leküzdésére folytatott harc lanyhulása azt jelzi: bizonyos fokig lanyhult a pártszervezetek 
ébersége, hiányosságok vannak az ideológiai munka terén. A párt nemegyszer hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a különböző társadalmi rendszerű; országok békés egymás mellett élése egyáltalán nem 
jelenti az ideológiai harc gyengülését. Ezért a párt megköveteli az eszmei nevelőmunka erősítését 
minden vonalon, harcos, tudományosan megalapozott ideológiai munkánk konfrontálását a hazug 
burzsoá propagandával. A tények azt mutatják, hogy ideológiai intézményeink még nem fejtenek ki 
elegendő tevékenységet. Propagandamunkánk még gyakran védekező, visszavonuló jellegű. Sok 
benne a deklaratív-formális elem, politikailag nem elég kiélezett. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ott, 
ahol gyengén dolgozunk, ezzel kedvező talajt nyer az ellenfél bomlasztó ideológiai tevékenységéhez, 
a kapitalista maradványok felélesztéséhez a szovjet emberek gondolkodásában. Ezeket a maradvá
nyokat felmelegíti a külföldi propaganda, de erősítik azok a kispolgári [gondolkodásúak] is, akik 
fölkapják a külföldi rádióadásokban és egyebütt terjesztett híreket és pletykákat, amelyeket az 
ellenséges elemek fel tudnak használni.

A pártszervezetek nem mindig számolnak azzal a tényezővel, hogy az utóbbi időkben a 
különböző büntetőintézetekből jelentős számú rehabilitáltat és amnesztiában részesült személyt 
engedtek ki, olyanokkal együtt, akiknek büntetési ideje lejárt. Ezeknek többsége aktívan bekapcso
lódott a termelésbe, a társadalmi-politikai életbe és lelkiismeretesen teljesíti állampolgári köteles
ségeit. Vannak azonban a visszatértek között olyan emberek is, akik gyűlöletet éreznek a szovjet 
rendszer iránt, különösen a volt trockisták, jobboldali opportunisták9 és burzsoá nacionalisták egy 
része, akik maguk köré gyűjtik a szovjetellenes és politikailag ingatag elemeket, ellenséges, szovjet
ellenes tevékenységük felújítására törekszenek. A pártszervezetek fokozzák nevelőmunkájukat a 
rehabilitáltak és amnesztiában részesítettek között. A pártszervezetek és állami szervek azokkal 
szemben, akik megpróbálkoznak ellenséges, szovjetellenes tevékenység kifejtésével, járjanak el a 
leghatározottabb módon, intézkedéseikkel vessenek véget az ilyen tevékenységnek úgy, ahogy 
mindig is felléptünk rendszerünk ellenségeivel szemben.

Az SZKP KB igen határozottan hangsúlyozza, hogy sorainkban nem lehet kétféle nézet azt 
illetően, hogyan harcoljunk ellenségeink effajta maradékai ellen. A proletárdiktatúrát irgalm atlanul 
kell gyakorolni szovjetellenes elemek esetében. Azok a kommunisták, akik az ügyészség, bíróságok 
és állambiztonság területén dolgoznak, éberen álljanak szocialista államunk érdekeinek őrhelyén, ne 
tévesszék szem elől az ellenséges elemek üzelmek és a szovjethatalom törvényeinek megfelelően 
késlekedés nélkül vessenek véget bűnös tevékenységüknek.

Következetesen leleplezve a nép előtt a szovjetellenes elemek kirohanásainak ellenséges mivol
tát, véget vetve ellenséges tevékenységüknek, a pártszervezetek ugyanakkor tartsák szem előtt, hogy 
a szovjet emberek egy része nem rendelkezik mindig elegendő politikai érettséggel, nem mindig 
értékeli helyesen az új jelenségeket és az ellenséges propaganda hatása alá kerülhet. Az ilyen 
embereket nem szabad egy kalap alá venni az ellenséges elemekkel.

Az SZKP KB minden kommunista, párt-, szovjet, szakszervezeti és Komszomol-vezető legfon
tosabb kötelességének tekinti követni V. I. Lenin útmutatását a tömegkapcsolatok fenntartásáról, hogy 
sohasem feledjék: nekik „a munkásélet sűrűjében kell élni, ismerni azt keresztül-kasul, képesnek lenni 
bármely kérdésben, bármely pillanatban tévedés nélkül felismerni a tömegek hangulatút, valóságos 
törekvéseit, szükségleteit, gondolatait... tudni bajtársi kapcsolattartással, szükségletei gondos bizto
sításával kivívni a tömegek határtalan bizalmát.” (Művei 33. kötet, 166-167. pp.)

A magyar és lengyel gyakorlattal ellentétben a Szovjetunióban csak kivételes esetekben helyezték vezető 
beosztásba a GULAG-ból szabadult öreg bolsevikokat. Mint nyugdíjasok nyugodtan bírálhatták a „desztalinizálás” 
felemásságát, de mivel elképzeléseik irreálisak voltak, idegenek a fiatalabb generációk követeléseitől, elszigete
lődtek, nem jelentettek Hruscsov számára sem komoly támaszt, sem komoly veszélyt.
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A pártnak nem külsőséges kapcsolat kell a tömegekkel, nem formális felhívások és deklarációk, 
hanem valóságos, élő tevékenység a szovjet emberek életének jobbítására, olyan munka, amely 
pártunk mellé állítja a dolgozókat. A párt-, szovjet-, szakszervezeti, gazdasági és Komszomol-vezetők 
rendszeresen lépjenek fel a dolgozók előtt az égető napi problémákat ismertetve, kimerítő választ adva 
legkényesebb kérdéseikre is, amiket az élet maga vet fel. A pártszervezetek javítsák munkájukat a 
dolgozók hazafias nevelése terén, az országunk nemzetei közti barátság megszilárdításában a proletár 
internacionalizmus szellemében, erősítsék a dolgozók nemzetközi szolidaritását közös küzdelmükben 
a békéért és a demokráciáért.

A Központi Bizottság a pártszervezetek egyik legfontosabb feladatának tartja a párton belüli 
munka színvonalának emelését. Növelni kell minden pártszervezet harcosságát, fokozni kell a 
kommunisták, mindenekelőtt a vezető káderek politika edzettségét és marxista-leninista felkészült
ségét. Sohasem feledjük, hogy az SZKP az egyformán gondolkodó kommunisták harci szövetsége, 
ezért minden pártszervezet, minden kommunista tekintse legszentebb kötelességének a gondoskodást 
pártunk lenini egységének megszilárdításáról és megtisztításáról a véletlen, hozzánk csapódott 
elemektől, akik lecsúsznak a pártellenesség talajára. Minden módon erősíteni kell pártunk acélos 
fegyelmét, szem előtt tartva, hogy a pártfegyelem mindenekelőtt azt jelenti: minden kommunista 
kötelessége aktívan harcolni a párt vonalának és érdekeinek védelméért, nem csak szavakban, 
tettekkel részt venni a pártutasítások végrehajtásában. A pártszervezetek emeljék a párt-, szovjet, 
gazdasági és szakszervezeti vezetőkkel szemben támasztott követelmények szintjét, egyidejűleg 
feladatuk következetes harcot folytatni az uszálypolitikára való hajlam ellen, megvédeni kádereinket 
a gyalázástól és rosszindulatú diszkreditálástól a demagógok és az azoknál is ellenségesebb elemek 
részéről.

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága kifejezi szilárd meggyőződését, hogy 
lenini pártunk, minden módon tovább erősítve egységét, fegyelmezetten tömörítve sorait, még jobban 
mozgósítva minden kommunistát és az egész szovjet népet az SZKP XX. kongresszusa határozatainak 
minél gyorsabb teljesítésére, új sikereket ér el a kommunizmusnak országunkban való felépítése terén.

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága
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