
Hajdú Tibor 

VOLT-E PÁRTELLENZÉK AZ MSZMP MEGALAKULÁSA UTÁN? 

Úgy tűnik, erre a régen vitatott kérdésre könnyebb válaszolni most, a Politikatörténeti 
Intézet terjedelmében is impozáns, négykötetes dokumentumpublikációjának megjele-
nése után.1 Rainer M. János fenti írása felment a szerkesztési problémák vizsgálata 
alól; de még így sem lehetne egy rövid cikk keretében érdemben ismertetni a kötetek-
ben fellelhető sok új információt. 

1956-ban az MDP-ben majd az MSZMP-ben több, nyíltabb, érdemibb vita folyt, 
mint bármikor előbb vagy később - ez még az 1953-55-ös évek viszonylatában is áll, 
hiszen akkor még jócskán voltak tabutémák. Az összeomlás katarzisa kellett e viták-
hoz. A relatív szólásszabadság, vitaszellem azonban szorosan összefüggött egy ellen-
kező irányú folyamattal: a párt eszmei bázisának összeszűkülésével. 1945-ben a Hor-
thy-rendszer csődjének és más pártok, irányzatok sikertelenségének hatására sokan 
csatlakoztak a kommunista párthoz olyanok, akik nem igazán vagy egyáltalán nem 
voltak kommunisták. A későbbi belépések és a szociáldemokrata párttal való egyesü-
lés után sokféle szemlélet hallgatott ebben az egyelvű pártban. Már 1949-től, majd 
1953-55-ben még inkább, sokan rájöttek, hogy eltévedtek a politika dzsungelében, de 
csak a forradalmi napok hangulatában vonták le ennek konzekvenciáit. 

Bizonyára többen maradnak a szociáldemokraták, elsőgenerációs népi értelmi-
ség, modern művészek és modern eszméket kereső urbánus intellektuelek közül, ha az 
irányzatok tartósan szabad teret kapnak, ez azonban összeférhetetlen volt a párt 
idológiai-szervezeti elveivel, melyek szigorúan üldözték a „frakciózást". 

Ezzel már meg is érkeztünk egy konkrét kérdéshez: volt-e pártellenzék, esetleg 
kétféle (az egyszerűség kedvéért: Nagy Imre- és Kádár-féle) ellenzék a Rákosi bukása 
előtti években-hónapokban? Nagy Imre hívei közül már többen elmondták, hogy ők 
nem voltak frakció. Volt azonban olyan kádárista apológia, hogy a Nagy-Losonczy-
féle pártellenség mellett kialakult egy „igazi" pártellenzék Rákosival szemben. Figye-
lemre méltó, ha nem perdöntő, amit erről maga Kádár mondott: 

1 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. Sorozatszerkesztő: Balogh 

Sándor. Bp. Intera Rt., kötet. (Lásd 27. oldal 1. lábjegyzet) 
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„A pártellenzék kérdéséről... Azt gondolom, hogy akkor járnánk el helyesen, ha 
ezt a szót: pártellenzék, hatályon kívül helyeznénk. A szót. Miért? Én is használtam 
korábban. De ha gondolkodunk, a következő kép tárul elénk: A Rákosi-Gerő-féle 
vezetés bizonyos idő után elszigetelődött a párttól... Ez azt jelenti, hogy a párttagság, 
a funkcionáriusok döntő tömege szembekerült velük. Szerintem a párttagság és a párt-
funkcionáriusok tömegét nem helyes, ha az ellenzék kifejezéssel jelöljük. Helyesebb, 
ha azt mondjuk, hogy bizonyos idő után, egy egészséges folyamatként, a párttagság 
zöme szembekerült velük, ezzel a vezetéssel, amely klikké változott."2 E gondolatme-
netet még azzal egészíteném ki: sem Kádár, sem mások, akik alkalmanként felléptek a 
Rákosi-klikkel szemben, nem tettek kísérletet arra, hogy velük szemben az elégedet-
leneket összefogják, megszervezzék „ellenzékké". 

Ilyen értelemben elmondhatjuk, hogy az MSZMP-ben november 4. után sem 
történt kísérlet ellenzék alakítására. Tovább szűkült azoknak a köre, akik a pártban 
maradtak, vállalták a közös bűnt egy közös cél érdekében, emellett a differenciák 
másodrangúvá váltak. Ezek tehát ritkábban jelentkeztek nyílt vitában - az ideiglenes 
KB és IB ülésein viszont '56 novemberétől '57 februárig állandó vita folyt az új poli-
tika alapjairól. A Kádár-vezetés Moszkvával egyetértésben kezdettől arra törekedett, 
hogy távol tartsa a pártvezetéstől az „ingadozókat" - nemcsak Nagy Imre híveit. Az új 
pártvezetésbe csak néhány olyan politikus került be, aki a Rákosi-rezsim kritikusaként 
továbbra is nyílt kritikát kívánt gyakorolni a Hruscsovnak vagy Kádárnak nem tetsző 
témákban is. Bár ez nem dokumentálható, a kortárs megkockáztathatja azt az állítást, 
hogy még a megrostált párttagságban is jóval nagyobb volt a hasonló, krtikus gondol-
kodásúak aránya, mint a vezetésben, ezek összefogására azonban büntetlenül senki 
sem tehetett kísérletet. A vezetésen belül ugyan szabad volt a bírálat - de csak addig, 
amíg megmaradt a KB-tanácstermek falai között. 

A publikált jegyzőkönyvek alapján pontosan meghatározható a belső kritikusok 
névsora: Köböl József, Gyenes Antal, Fehér Lajos, Orbán László, Aczél György. Volta 
vezetésnek még egy-két tagja, mint Kiss Árpád, aki inkább velük értett egyet, de pasz-
szivitásra törekedett. A felsoroltak nem képeztek frakciót vagy csoportosulást, annyi-
ban mégis belső ellenzéket képeztek, hogy kritikájuk pozitív oldala hasonló volt; a 
párt vezetésének, bázisának és szövetségesei körének bővítését célozta, természetesen 
„jobbfelé", a többség által kiszorítottak felé. Vitáik 1956. novembertől 1957. februárig 
tartottak - az 1957. február 26-i KB-üléssel a belső kritika lehetősége is megszűnt. Az 
olvasó talál még más bírálókat is, ezek azonban nem ellenzékiséget fejeznek ki, ha-
nem például régi mozgalmi veteránok morális rossz érzését, lásd például Somogyi 
Miklós, Nógrádi Sándor egyes fellépéseit. Vannak persze személyes ellentétek is, van 
rivalizálás, olykor politikától szinte függetlenül. 

Sajátos az ellenzéki és a többségi álláspont alakulásának dinamikája. A felületes 
olvasónak úgy tűnhet, hogy a nézetek gyakran változnak e 3-4 hónap alatt. Valójában 
ami változik, az a helyzet, az erőviszonyok. Novemberben az „ellenzék" teljeskörűen 
kimondja véleményét, Kádár rugalmas - taktikából és bizonytalanságból is - ő sem 
látja, mi lesz a döntés a vitatott kérdésekben. Ahogy a kormány helyzete, hatalma 

2 A KB 1957. február 26-i ülése. II. kötet, 217. o. 
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konszolidálódik, a forradalmi hangulat lelohad, majd elül, úgy keményedik Kádár 
vonala, bírálói pedig elérhetőnek vélt célokra koncentrálnak (Köböl, Fehér), vagy 
elhallgatnak (Aczél, Orbán). Különbözőek az egyéniségek is. Orbán hovatartozása 
nem vitás, belőle a ráció beszél, a rációt könnyebb elhallgattatni, mint az érzelmeket. 
A hozzá sokban hasonló Aczélt még befolyásolják az ötévi börtön friss emlékei. 
Köböl kevésbé ambiciózus, nehezen (és elkésve) adja fel kettős kötődését, vagyis 
annak a Romániába hurcoltakhoz kötödő oldalát. Gyenes egyáltalán nem ambicionál-
ja, hogy vezető lehessen, maradhat őszinte. 

A legbonyolultabb eset Fehér Lajosé; nem tudni, mit vallott erről ő maga. 
(Mikor 1988 vége felé a Fehér Házban jártam, az AP-osztály fiatal munkatársánál, 
dicsekvőn csapott lemezszekrényére: „Itt van Fehér Lajos memoárjának kiadatlan 
második kötete." Vajon hová lett?) Nagy Imre szűkebb köréhez tartozott, mint 
Gyenes, reálpolitikáját az agrárkérdésben ő sem adta fel - miért hozzá ragaszkodott 
Kádár, és nem a személyileg hozzá közelebb álló Köbölhöz? Fehér érezhette, hogy ha 
megtagadja Nagy Imrét, megvalósíthatja agrárpolitikáját - de mit gondolt róla a több-
ség? Mondja meg, aki tudja. 

Az 1956. november 11-i első KB-ülésen még nem csak Köböl, Fehér, Aczél, 
Kiss Árpád javasolta a megegyezést Nagy Imrével és a többpártrendszer fenntartását, 
de Apró Antal, Tömpe István is. Fehér Lajos a tárgyalás alapjaként felvetette, hogy 
„Nagy Imre alakítson új munkás-paraszt pártot". Ekkor még ezt nyíltan csak Friss 
István ellenezte. A november 21-i IB-ülésen, majd december 2-án Kádár már konkrét 
tárgyalásokról számol be polgári politikusokkal - Tildyvel, Kovács Bélával, Szigethy 
Attilával, Bognár Józseffel, Balogh Istvánnal és másokkal. A kormány kibővítése 
ilyen irányban egészen februárig napirenden maradt. Novemberben - eltekintve most 
a Nagy Imre-csoporthoz való viszony alakulásától - még csak abban mutatkozik meg 
éles ellentét, hogy a szociáldemokrata pártot is bevegyék-e a kormányba. 

A tárgyalások eredményét Kádár így összegezte a KB 1956. december 2-i ülé-
sén: „Megítélésem szerint az MSZMP-n kívül másik munkáspártra nincsen szükség, 
mert ez a történelem visszafordítása lenne. A többpártrendszerrel kapcsolatban elkép-
zelhető valamiféle népfront létrehozása, amely állna az MSZMP-ből, a Kisgazdapárt-
ból, a Nemzeti Parasztpártból és pártonkívüliekből, esetleg egyéb szervekből a nép-
köztársaság alkotmánya alapján, amely a magáévá teszi a szocializmus védelmét, a 
szocializmus építését, annak továbbfolytatását. Ezek megállapodást kötnének arra, 
hogy a választók előtt blokkban fognak fellépni." 

Természetes, hogy a félig legálisan működő, lényegében az egyesülésbe 1948-
ban be nem vett „jobbszárny" által újjászervezett SZDP-vel köthető megállapodás 
ellen Marosán tiltakozott leginkább. „A marxista-leninista párton belül szocdem. 
pártot vagy szocdem. elveket fenntartani nem lehet - érvelt az ismert szociáldemokra-
ta az IB november 21-i ülésén - , szerencse, hogy az SZDP élesen elhatárolta magát 
balfelé, ez a mi és a mozgalom hasznára válik." Marosán ugyanakkor azt is kifogásol-
ta, hogy Szakasits az MSZMP-hez közeledő baloldali szociáldemokratákkal 
„erkölcstelen összejövetelen" „politikai frakciót" szervezzen. A vezetésbe bevett 
„baloldaliak", Rónai Sándor, Somogyi Miklós sem tartottak igényt konkurens szociál-
demokratákra. 
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A kisgazdákkal és parasztpártiakkal való megállapodás december folyamán újra 
meg újra téma, a tárgyalások is folynak. Az ezekről szóló beszámolók utólag hátteret 
szolgáltatnak a kisgazdapárt, illetve Bibó ismert kompromisszumjavaslataihoz. 
A kompromisszum nem jöhetett létre, mert amit Kádár felajánlott, alig volt kedvezőbb 
az előző évek kormányai összetételénél (ahol végig jelen voltak ismert kisgazda és 
parasztpárti miniszterek), s amíg Kádár hatalma nem volt szilárd, a két agrárpárt töb-
bet vélt elérhetni. Mikor Kádár hatalma megszilárdult, már más helyet szánt Bibónak 
vagy Tildynek, akik későn ismerték fel pozíciójuk gyengeségét. 

November végén a Tito pulai beszéde nyomán kiéleződött szovjet-jugoszláv 
polémia, illetve a Népszabadság erről szóló cikktervezete és „sztrájkja" állt a viták kö-
zéppontjában. Érdekes, hogy ez ügyben, ami végül is a Moszkvától való eszmei füg-
getlenség kérdése volt, a keményvonalasok közül Apró, Biszku, Kállai is hajlanának a 
kompromisszumra, a fő bűnös Fehér Lajos megtartására a Népszabadság főszerkesztői 
székében. Állandó téma az új moszkvai emigráció sorsa, hazatérése. A jegyzőkönyvek 
(más, például orosz források mellett) egyértelmű cáfolatát adják a tendenciózus legen-
dáknak, mintha Rákosi visszatérésének bármi realitása lett volna. 

Kevésbé ismert Orbán László (és mások) ellenzéki fellépése a november 27-i 
megyei titkári értekezleten és ennek megvitatása a másnapi IB-ülésen. Orbán elítélte 
Nagy Imre és társai elhurcolását, az ügyükben tett hazug ígéreteket, követelte a for-
mális egyenjogúságra törekvést a Szovjetunióval, utalt a szovjet hadsereg kivonásának 
lehetőségére, bírálta a kormány kibővítésének halogatását. „Én nem tartom szeren-
csésnek azt az álláspontot, hogy először rendet teremteni, utána előkészíteni az új 
kormány összetételét. Ebben a kormányban csupa kommunista van. Be kell választani 
a kormányba komoly szaktekintélyeket, és be kell választani olyan koalíciós pártokat, 
akik egyetértenek a kormány politikájával." Aki csak később ismerte Orbánt, nehezen 
képzelheti el beszéde szenvedélyes hangját... de hát elmondható ez az '56 végi párt-
tagság nagy részéről is, nem szólva a pártonkívüliekről. Kádárt felháborította az érte-
kezlet lefolyása: „Orbán elvtárs nemcsak saját nézetét, hanem a párt egy rétegének 
nézetét fejtette ki... kérdés, lehet-e vezetője ma gyakorlatilag az agitációnak." Orbán 
mégis a pártközpont osztályvezetője lett tíz évre, de önálló nézetei feladása árán, ami 
1957. január elején következett be. 

1957. január elején Budapestre látogatott a szovjet, bolgár, csehszlovák és román 
pártvezetés küldöttsége. A Hruscsov részvételével megtartott tanácskozás ténye alig 
tükröződik a közölt dokumentumokban, szelleme annál inkább. A tanácskozásról 
kiadott közlemény tartalma és stílusa egészen más, mint a csak egy hónappal előbb 
elfogadott 1956. decemberi KB-határozaté (az októberi események „okairól és előz-
ményeiről"). Az 1957-1962-es évek hivatalos MSZMP-megnyilatkozásaiban formai-
lag mindenesetre a decemberi párthatározat szelleme érvényesült, a párt (és a bírósá-
gok) gyakorlatában a januári közös nyilatkozaté. 

Az '56. decemberi határozatról nagy vita folyt a december 2-3-i KB-ülésen, en-
nek jegyzőkönyvét a kiadvány első kötete közli. Fehér, Gyenes, Köböl határozottan, 
Aczél és Nógrádi óvatosabban vitatták Kádár és a határozattervezet értékelését az 
októberi eseményekről. Ilyen vitáról Hruscsov látogatása után már nem lehetett szó, 
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sőt, aki a vezetésben akart maradni, annak „önkritikusan" revideálnia kellett korábbi 
véleményét. 

Az 1957. január 25-i IB-ülésen - nem korábbi bűnei miatt - bukik Nógrádi (aki 
formailag még vezető állásban maradhat) és Horváth Márton (aki párttag sem marad-
hat). Körülbelül itt áll be a sorba, és kap bűnbocsánatot Orbán, Aczél talán már pár 
nappal előbb. 

Február első felében már arról van szó, kit nem szabad beengedni a pártba, ho-
gyan kell megrendszabályozni az értelmiséget. Sőt a február 12-i IB-ülésen Kállai 
Gyula felveti a decemberi határozat revízióját, a jobboldali veszély mint fő veszély 
kiemelésével. Kádár, Apró, Marosán, Nemes támogatják, de formális határozat erről 
nem születik. A február 19-i IB-ülés úgy dönt, hogy Nagy Tamás közgazdász (és aki 
hasonlóan gondolkodik) nem lehet párttag, Kállai bejelenti a Nagy Imre-csoporttal 
való leszámolást. Marosánnak jut a megtiszteltetés, hogy kimondhatja: 

„Amíg Köböl elvtárssal világosan nem jövünk tisztába, ne kapjon olyan beosz-
tást, ahol árthat a pártnak. Még nem kaptunk megnyugtató információt, Köböl elvtárs 
magatartása, politikai nézete nem változott. Vigyázni kell, kik akarják vinni tovább 
Nagy Imre vonalát... szilárd emberekre van szükség." (Ami gyakorlatilag azt jelentet-
te, hogy Köböl nem lett a KB javasolt szakszervezeti osztályának vezetője, hanem 
előbb gazdasági miniszterhelyettes, majd tervhivatali főosztályvezető.) 

A jegyzőkönyvek pontosítják Kádár János szerepét az MSZMP politikájának ki-
alakításában. Ma is él olyan nézet a köztudatban, hogy ő az oroszok bábja volt vagy 
éppen foglya - hogy elsősége Münnichhel szemben csak később dőlt el. Ami az 
utóbbit illeti - a jegyzőkönyvek is bizonyítják, hogy bármily fontos szerepe lehetett 
Münnichnek mint Hruscsov bizalmi emberének úgy 1959-ig, ő az MSZMP politikai 
vezetője nem volt, és erre nem is törekedett. Kádáron november 11-én még látszanak 
az elmúlt napok megrázkódtatásai - sokat és őszintén beszél - , de Nagy Imréék el-
szállítása után láthatólag megkönnyebbül, és úgy viselkedik, mint aki vitathatatlanul a 
párt fejének tekinti magát - az is volt - , ha tartózkodott is a Rákosi-féle keleties ve-
zérkultusztól. Kádár mint az arany középút, a kétfrontos harc bajnoka szeretett szere-
pelni, és ez áll rá, ha Nagy Imrét és Rákosit tekintjük két végletnek. Rákosi azonban 
már novemberben sem jelentett igazi veszélyt, és a Kádár-vezetés többsége elhatároz-
ta, hogy Nagy Imre híveit, bizonyos kivételekkel, nem engedi vissza a hatalomba. Mit 
jelentett ekkor számára a kétfrontos harc? Saját szavaival: 

„Most két erővel szemben kell harcolnunk: egyik az imperializmus és az ellen-
forradalom, a másik az az erő, amely be akarja bizonyítani, hogy Nagy Imre nélkül 
nem lehet konszolidáció." (Az IB 1956. december 11-i ülésén.) 

Kádár tehát nem a vezetés „centrumában" állt 1956-1957-ben, hanem a vezetés, 
vezető réteg baloldali többségének vezére. Politikai értelemben vett baloldali ellenzé-
ke a vezetésben alig volt, voltak idősebb emberek (Friss vagy Kiss Károly), akik a régi 
módszerekhez kötődtek, de saját vonaluk nem volt, a fiatalabb keményvonalasok 
Marosántói Biszkuig Kádár követői. Emlékszem olyanokra szép számmal, akik Kádárt 
a háta mögött „opportunistának", „centristának" mondták, de ezek nem tartoztak a 
vezetéshez. 
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Az első hónapok vitáinak szinte lezárása a KB 1957. február 26-i ülése. Kádár itt 
jelentette be, hogy nem lesz koalíciós kormány, úgy állítva be a dolgot, hogy a kis-
gazdákkal és a parasztpárttal nem lehet megegyezni. „A Magyar Népköztársaságban 
semmiféle szociáldemokrata pártra nincs szükség, a nép érdekeinek nem használ, csak 
árt. Mi az 1948-as elv alapján állunk" - mondta, Marosán buzgó helyeslésétől kísérve. 
Elfogadták viszont Nógrádi ajánlását: „a szakszervezeti vezetőségben vannak olyan 
volt jobboldali szociáldemokraták", akiket hasznos lenne egyénileg bevonni a kor-
mányba (Kisházi Ödön). 

A korábbi vitatkozók elvtársi bírálatban részesültek, és kikerültek a felső veze-
tésből - kivéve Fehért, aki Kádár szerint „most nagyon-nagyon jól dolgozik". Helyette 
Köbölön verték el a port - Sándor József durva hangnemben, Kádár abban jelölte meg 
fő hibáját: „benned erősebb volt a félelem a Rákosi-féle módszerek visszatérése miatt, 
mint az ellenforradalomtól való félelem." Aczél önkritikája után miniszterhelyettes 
lehetett, de egy évtizedet kellett várnia, amíg a vezetésben képességeinek megfelelő 
helyet kapott. 

Ezzel az igazi, elvi, őszinte viták tulajdonképpen véget érnek. A hatalom birto-
kosai az ellentmondás elmaradását igazságuk győzelmeként ünneplik, hosszú beszé-
deik egyre laposabbak és őszintétlenebbek, öntudatukat növeli, hogy a néhány hónap-
pal előbb a történtekről előadott, a tényektől gyorsan távolodó tételeiket a jelenlévők 
gondolkodó része kényszerű hallgatással veszi tudomásul. Sértődötten, de megköny-
nyebbülve fogadják el, hogy a koalíciós pártok volt vezetői nem vállalják a kormány-
ban nekik felajánlott bábszerepet. A személyi és „adminisztratív" kérdések kerülnek 
előtérbe, az igazi vitákat a hazatérő Révaival folytatott művita pótolja. 

Elhangzanak a tavaszi üléseken igaz szavak, főleg gazdasági kérdésekben, de 
ezeknek valódi súlya ritkán van. Mikor Major Tamás kimondja (a június 22-i KB-
ülésen), hogy karrierista bírák megalapozatlan halálos ítéleteket hoznak, nem a politi-
kai vita szándéka, hanem az emberi tisztesség beszél belőle - s ezért nem is tartják 
fontosnak, érdemben nem vitatják. Ezen a június 22-i, az országos pártkonferenciát 
előkészítő KB-ülésen kerül sor Gyenes és Köböl végleges kirekesztésére a Központi 
Bizottságból, szomorú, de emberi arcot mutató önbírálatukra. A viták zárszava ez az 
ülés - és sok tekintetben vélt lezárása olyan problémáknak, melyek a több évtizedes 
hallgatás alatt is foglalkoztatták a kortársakat - s még lesz ezután is mit mondani 
róluk. Élihez értékes segítség ez a négy kötet. 


