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AZ OLVADÁS KELET-EURÓPÁBAN A NYUGAT SZEMÉVEL
A NATO NEMZETKÖZI TITKÁRSÁGÁNAK BELSŐ DOKUMENTUMA1

Az 1956-os forradalom napjaiban sokan reménykedtek abban, hogy a Nyugat fegyveres segít
séget nyújt majd a szovjet uralom ellen felkelt országnak. A várva várt katonai beavatkozás, 
mint tudjuk, elmaradt. Sőt, a nyugati országokat tömörítő védelmi szövetség, az ekkor még Pá
rizsban székelő NATO, annak érdekében, hogy ne szolgáltasson ürügyet Moszkva számára 
magyarországi beavatkozásának igazolásához, hónapokon keresztül hallgatásba burkolózott,1 2 
s csak a NATO Tanácsa miniszteri szintű ülése foglalt nyilvánosan állást az ügyben 1956. de
cember 11—15-én. A dokumentum tudatta, hogy a „Tanács tagjai megrendüléssel és felhábo
rodással követték a magyarországi eseményeket” , és leszögezte: „Kelet-Európa népeinek jo 
guk van megválasztani saját kormányukat” 3.

Az amerikai, angol és francia diplomácia magyar forradalommal kapcsolatos magatartása 
az 1980-as évektől levéltári források alapján is tanulmányozható.4 A NATO archívumának 
megnyitásával pedig tovább növekedtek a hazánkkal kapcsolatos nyugati politika hiteles re
konstruálásának lehetőségei.5

Az alábbiakban közlésre kerülő, 1956. szeptember 24-i dátummal ellátott NATO-doku- 
mentum átfogó elemzést ad a szovjet birodalom „végvidékein” Sztálin halála után lezajló és 
az SZKP 1956. februári XX. kongresszusa nyomán felgyorsult desztalinizáció folyamatáról, és 
igyekszik felvázolni az új helyzetben a Nyugat számára követendő magatartást. A tanulmány

1 Az alábbiakban közreadott dokumentumot 2000 augusztusában brüsszeli tanulmányutam során találtam a NATO 
Levéltárában. Az irat nyilvántartási száma: C-M(56)110. A dokumentumközlés alapjául szolgáló belgiumi kuta
tásaimat a Belgiumi Francia Közösség és az OTKA F 030125 sz. pályázata támogatta. A NATO Levéltárában vég
zett munkámhoz nyújtott segítségéért hálás köszönetemet fejezem ki az archívum vezetőjének, Róbert Jurquetnek 

és munkatársának, Anne-Marie Smithnek.
2 Archives Diplomatiques (Párizs), série: Nations Unies et organisations internationales, 242. doboz. A francia 

NATO-képviselet vezetőjének távirata a külügyminisztériumba, 1956. október 27.
3 OTAN. Textes des communiqués finals. [A záróközlemények szövegei.] Brüsszel, é.n. Service de lTnformation de 

l’OTAN, 106. o.
4 Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Buda

pest, 1996, 1956-os Intézet; Litván György: Francia dokumentumok 1956-ról. In Évkönyv III. 1994. Budapest, 
1994, 1956-os Intézet, 139-147. o.; „Vigyázó szemetek Budapestre vessétek...”  A francia külügyminisztérium 
belső irata az 1956-os magyar forradalomról. Közli és ford. Kecskés Gusztáv. Rubicon, 1999. október-novembei; 

XIII-XIV o.
5 Jelenleg a NATO Nemzetközi Titkárságának és katonai hatóságainak 1949-1965 között keletkezett dokumentu

mai tanulmányozhatók a NATO Levéltárában Brüsszelben. Az archívum 1999 elején nyílt meg.
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nak különös jelentőséget ad, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének legfőbb tanács
kozó és döntéshozó fóruma, a NATO Tanácsa éppen a magyar forradalom kitörésének másnap
ján, 1956. október 24-én fogott hozzá az anyag megvitatásához. A NATO Nemzetközi Titkár
ságának politikai ügyekkel foglalkozó szekciója által írt jelentés, amelyet a Szovjetunió, va
lamint a szatellit államok fejlődését éber figyelemmel kísérő munkacsoport6 is átvizsgált, a 
NATO Tanácsának 1956. december középére összehívott miniszteri szintű ülését volt hivatva 
előkészíteni. A több hónapon keresztül fogalmazott elemzés -  az ilyen típusú iratok előállítá
sánál követett gyakorlat logikája szerint (a nemzeti diplomáciai szervek előtanulmányainak 
felhasználása, meghívott szakértők egyeztető megbeszélései) -  a nyugati országok külügy
minisztériumaiban kialakított vélemények szintézisének tekinthető, amelyet később tovább 
finomítottak az egyes országokhoz intézett kérdőívek feldolgozásával, illetve a közben Len
gyelországban és Magyarországon lezajlott események tanulságainak figyelembevételével. A 
NATO döntéshozatali mechanizmusának megfelelően konszenzussal kialakított álláspont 
vissza is hatott az egyes országok politikájára, az Egyesült Államokat Nagy-Britanniával és 
Franciaországgal élesen szembeállító szuezi háború idején pedig különösen fontosnak tartot
ták a máskor is sokszor hangoztatott atlanti szolidaritás és együttműködés demonstrálását.7

A jelentés első fele országonként ismerteti az olvadás jelenségeit, kiemelve a helyi jelleg
zetességeket, így például rámutat a lengyelországi és a magyarországi mozgalmak eredetének 
alapvető különbségeire. Már a magyar forradalom kitörése előtt néhány héttel felveti, hogy 
Magyarországon felgyorsulhatnak az események A tanulmány második fele az olvadás álta
lános vonásait, lényegét, eredetét és lehetséges következményeit igyekszik megragadni — a 
NATO-országok szovjet blokkbeli külképviseleteinek erősen korlátozott információszerzési 
lehetőségeihez képest igen sikeresen. Az elemzők nemcsak az általuk lényegesnek tartott 
négy „főszereplő”  — vagyis a Szovjetunió, a szatellit országok vezetői, ezen országok értelmi
sége, valamint állampolgárai — közti kölcsönhatást vizsgálják, hanem rámutatnak arra is, 
hogy a Kelet-Európábán megfigyelhető olvadás illeszkedik a Sztálin halálát követően kibon
takozó, enyhülési szándékait hangsúlyozó új szovjet külpolitika globális stratégiájába. A Nyu
gat magatartásával kapcsolatban: bár a szabadság bizonyos növekedését örömmel fogadták, 
óvatosságra intettek a Szovjetunió valóságos szándékait illetően. Figyelembe véve a bipoláris 
világrend realitásait és egy esetleges termonukleáris világháború kockázatát, a jelentés szer
zői tudatában vannak annak, hogy az olvadás elősegítése céljából a Nyugat rendelkezésére 
álló eszközök igen korlátozottak. S bár kívánatosnak tartják a változások iránti rokonszenv 
kifejezését, óvakodnak attól, hogy „hiábavaló lázadásokra” bátorítsák Kelet-Európa „rab 
népeit” . Ennek az állásfoglalásnak a fényében még érthetőbbé válnak a vezető nyugati állam
férfiak 1956-ban, a magyar forradalom napjaiban tett nyilatkozatai, amelyekben mindenki
nek világosan értésére adták: nem kívánnak beavatkozni a lengyel- és magyarországi 
eseményekbe.8

6 A Groupe de travail sur les tendances de la politique soviétique (munkacsoport a szovjet politika irányairól) 1952- 
től működött.

7 Archives Diplomatiques (Párizs), série: Ractes, 210. doboz. A francia NATO-képviselet vezetőjének távirata a kül
ügyminisztériumba, 1956. november 2.

8 Békés: i. m. 57., 61. o.
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Eredeti: angol NATO szűk körű terjesztés
1956. szeptember 24. Dokumentum

A SZOVJET POLITIKAI TENDENCIÁKAT ELEMZŐ 
MUNKACSOPORT ELNÖKÉNEK FELJEGYZÉSE
Az alábbi dokumentumot a Politikai Ügyek Osztálya készítette, majd a szovjet politikai ten
denciákat elemző munkacsoport vizsgálta meg.

2. A munkacsoport kérésének megfelelően a főtitkár9 volt szíves felvenni ezt a dokumen
tumot a Tanács október 24-én szerdán tartandó ülésének napirendjére.

A. Casardi10

Chaillot-Palota, Párizs, XVI.

AZ OLVADÁS KELET-EURÓPÁBAN
Az alábbi dokumentum két részre tagolódik: az első rész bemutatja a desztalinizáció (az ol
vadás) újabb fejleményeit az egyes kelet-európai szatellit államokban; a második fejezet pe
dig röviden összefoglalva az alapvető tényeket a helyzet egészét kísérli meg elemezni, és meg
fogalmaz néhány kérdést, amelyeket az olvadás vet fel a nyugati hatalmak számára.

I. RÉSZ
LENGYELORSZÁG

Általános helyzet
A megfigyelők általában már a poznani felkelés előtt is egyetértettek abban, hogy a szovjet 
blokk országaiban Sztálin halála után megindult fejlődési folyamat előrehaladottabb szakasz
ban van Lengyelországban, mint másutt. A felkelés pedig valóban különleges helyzetbe hoz
ta Lengyelországot.

2. A Lengyelországban végbemenő fejlődést egyrészt a szellemi szabadság kiterjesztése 
érdekében folytatott kampány, másrészt a biztonsági szolgálat jelentőségének szisztematikus 
csökkenése jellemzi. A két tendencia azonban igen behatárolt keretek között maradt: Len
gyelországban még sem valódi szólásszabadságról, sem a jog uralmáról nem beszélhetünk, 
annyi azonban bizonyos, hogy e két területen a sztálinizmus legrosszabb szélsőségeit megfé
kezték. A Szovjet Kommunista Párt februárban lezajlott XX. kongresszusa után további elő
rehaladás történt, és megfigyeltünk bizonyos korlátozott kezdeményezéseket politikai téren is, 
ugyanakkor nagyon aktív kampány indult meg Sztálin kultusza ellen. Eközben azonban a la
kosság gazdasági helyzete egészében véve alig javult 1950 óta, és az életszínvonal továbbra 
is jóval alatta marad a háború előtti szintnek, vagyis nagyon rossz. Ebben a légkörben tört ki 
június 28-án a poznani felkelés.

Az olvadás elterjedése — A pártkongresszus előtt
3. Rögtön látszott, hogy a Sztálin halála után Moszkvában végbement változások kisebb ha
tást keltettek Lengyelországban, mint a legtöbb szatellit államban. A gazdasági és politikai 
téren követett módszereket csak nagyon kis mértékben és óvatosan vizsgálták felül, és csak

9 Lord Ismay 1952-1957 között a NATO főtitkára volt.
10 Alberico Casardi 1956-1958 között volt a NATO főtitkárának politikai ügyekért felelős helyettese.
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1954 elején kezdődött valóban új irány. Bizonyos elemek ekkor kezdtek támadást az „irányí
tott”  művészet ellen. Szerveztek már ilyen típusú kampányt a Szovjetunióban és a legtöbb 
szatellit országban is, ennek lengyel változata azonban valóban jelentős méreteket öltött a kö
vetkező két évben. A kritikusok nem csupán a rossz minőségű művek ellen léptek fel, hanem 
felelőssé tették azokat az ideológiai elveket is, amelyeket a lengyel művészet állítólag köve
tett. A rendszerhívők újra és újra felhívták erre a figyelmet, és védték az elveiket, de a kor
mánynak nem sikerült az általa megszabott keretek között tartani a kritikát.

4. Miközben az értelmiségiek a szocialista realizmusról vitatkoztak, változások mentek 
végbe más területeken is. A titkosrendőrség ügynökének, Swiatlónak az átállása, valamint 
szenzációs bejelentései nyomán 1953 végén teljesen átszervezték a biztonsági szerveket. A 
gazdasági és a politikai „szabotőrök”  elleni harccal megbízott „Speciális Bizottságot”  1954 
végén megszüntették. Különböző intézkedéseket hoztak a foglyok számának csökkentésére, 
és a kormány kampányt folytatott a „szocialista törvényesség”  érvényesítéséért. 1955 máju
sában feltűnés nélkül (posztumusz) rehabilitálták a lengyel kommunista párt 1938 előtti 
vezetőit, akiket a sztálini tisztogatások során végeztek ki. Valószínű, hogy Gomulkát11 és a 
háború utáni tisztogatási kampányok más áldozatait már 1955-ben szabadon engedték; kien
gedésük csendben zajlott le.

Márciustól júliusig: az olvadás felgyorsul
5. Abban az időben, amikor Moszkvában a párt XX. kongresszusa zajlott, az olvadás fent em
lített különböző tényezői hatni kezdtek egymásra, és egy markánsabb politikai irányzattá áll
tak össze. Nem tűnt úgy, hogy a rendszer megrendült volna; a lengyel vezetés a támadások el
lenére nem adott fel egyetlen alapvető fontosságú pozíciót sem, noha nem sikerült szoros ha
tárok közé szorítania a vitákat.

6. A moszkvai kongresszust követő időszak folyamán az események gyorsan követték egy
mást. Az első titkár; Beirut [Helyesen: Bierut11 12. A továbbiakban a javított alak szerepel -  K. 
G.] Moszkvában volt betegen, de a „személyi kultusz”  elleni támadások röviddel a többi kül
dött hazatérése után már megkezdődtek.

7. Bierut március 12-én meghalt. Utódát, Ochabot13 az alatt az idő alatt jelölték ki, amíg 
Hruscsov állítólag azzal a céllal, hogy részt vegyen Bierut temetésén, Varsóban volt. Az értel
miségiek lázadása még erőteljesebb formát öltött, és a Sztálin elleni támadások hevesebbek 
lettek, mint bármely más kommunista országban. A kormány ígéretet tett, hogy újjáéleszti a 
parlamentet. Látványosan fellépett azok ellen a titkosszolgálati munkatársak ellen, akikről 
bebizonyosodott, hogy túlkapásokat követtek el. Amnesztiát hirdettek, amely a politikai fog
lyok széles körére kiterjedt. A kormány megváltoztatta a politikáját a lengyel ellenállási moz
galom (A. K .)14 azon régi tagjaival szemben, akiket korábban a reakciós imperializmus ügy
nökeiként ítéltek el. Május 6-án Jakub Berman miniszterelnök-helyettes, a Politikai Bizottság 
tagja lemondott mindkét hivataláról.

11 Wladyslaw Gomulka (1905—1985), lengyel kommunista politikus. 1943-1948 között a Lengyel Munkáspárt fő
titkára, 1951-től 1954-ig szigorú házi őrizetben volt. 1956 októberétől 1970-ig a LEMF KB első titkára és a PB 

tagja volt.
12 Bolestaw Bierut (1892—1956), lengyel kommunista politikus. 1948-tól 1954-ig a LEMP elnöke volt, majd 1954— 

1956 között az első titkára.
13 Edward Ochab (1906-1989), lengyel kommunista politikus. 1944-től a Lengyel Munkáspárt, később a LEMP 

KB, 1954-től pedig a PB tagja lett. 1956. márciustól októberig a LEMP első titkára volt.

14 Armia Krajowa (Honi Hadsereg).
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8. A régóta a rendszer szürke eminenciásaként számon tartott Berman bukása az „értel
miség lázadásának”  legfényesebb győzelme volt. Ezen esemény és a poznani lázadás (június 
28.) között Lengyelország viszonylag nyugodtnak tűnt. Május közepén több mint 30 000 am
nesztiában részesült személyt bocsátottak szabadon, és erről nyilvános bejelentést is tettek. 
A hónap folyamán további 50 000 ítéletet kellett felülvizsgálniuk. Béremelésekre került sói; 
és a szakszervezetek tanácsa kérte a munkafegyelemről szóló törvények felülvizsgálását. A fő
ügyész és a Közbiztonsági Bizottság elnöke június közepén adott interjúikban során ismertet
ték a rendőrség reformját, és hangsúlyozták, hogy a jövőben a biztonsági szervek „a kémke
dés, a diverzió és a titkos politikai mozgalmak”  elleni harcra korlátozzák a tevékenységüket, 
és nem foglalkoznak sem gazdasági kérdésekkel, sem állásproblémákkal.

Az olvadás jellemzői
9. Ebben a kétéves időszakban a „lázadó értelmiségiek”  az alábbi problémákkal foglalkoz
tak:

a hatalom beavatkozása a tisztán művészeti jellegű kérdésekbe;
az íróknak az a tapasztalata, hogy a hatalom a mindennapi élet bemutatásához egy köte

lezően előírt látásmódot erőltet rájuk;
a hatalom beleszólása a tudományokba;
a dogmatizmus [egyeduralma] a filozófiában, a szociológiában és a marxista politikai 

gazdaságtanban;
az eltúlzott oroszimádat.
10. A „szocialista törvényességért” folytatott kampány következményeképpen a párt 

vezetői beismerték az alábbiakat:
olyan rendőri intézkedéseket tettek, amelyek sem a büntetőjoghoz, sem a kémelhárításhoz 

nem tartoznak;
„megengedhetetlen módszereket”  alkalmaztak a kihallgatások során;
bizonyos ítéleteket eltúloztak;
a bírói és a biztonsági szervek vezetői helytelen magatartást tanúsítottak.
11. A párt XX. kongresszusa15 után az olvadás még nyilvánvalóbb politikai fordulatot vett, 

aminek következtében:
jelentős változások mentek végbe a hierarchiában -  Berman megbukott;
újjáéledt „a parlamenti tevékenység” ;
új álláspont alakult ki a lengyel ellenállási mozgalom (A. K.) háború alatt játszott szere

pével kapcsolatban;
„újra aktivizálták”  a szakszervezeteket;
elítélték Sztálin kultuszát;
rehabilitáltak egyes, a tisztogatások áldozatául esett kommunistákat.

Az olvadás által érintett területek
12. Mindezen jelentős változások ellenére nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos területeket 
nem érintett az olvadás. Az „érintetlen”  területek közé tartoznak a rendszer társadalom- és 
gazdaságpolitikájának fő tényezői. Semmiféle visszarendezést nem tapasztalhattunk az ipar és 
a kereskedelem államosítása vagy a mezőgazdaság kollektivizálása tekintetében, noha a kor
mány elismerte, hogy a parasztok ellen követtek el bizonyos túlkapásokat. A hatéves tervben 
a hangsúlyt változatlanul a nehéziparra helyezték, bár 1953-ban történtek bizonyos lépések

15 Az SZKP XX. kongresszusa (1956. február 14—25.).
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a fogyasztási cikkek termelésének növelésére; ez a törekvés az 1956-os évre készített tervben 
is megfigyelhető. Úgy látszik, hogy a reálbérek csak mostanra érték el újra az 1949-es szin
tet, de továbbra is egyharmadával alatta maradnak a háború előtti színvonalnak. Úgy tűnik 
továbbá, hogy Minc16, aki hosszú időn keresztül az uralkodó klikk harmadik embere és Len
gyelország gyors iparosításának fő szervezője volt, semmit sem vesztett a befolyásából.

13. Kisebb csökkentést hajtottak végre az 1956-os katonai költségvetésben (nehéz meg
becsülni ennek a valódi jelentőségét), és augusztus 18-án bejelentették, hogy javasolják a 
roppant nagy lengyel fegyveres erők létszámának 50 000 fővel való csökkentését. Mindemel
lett azonban ezek a változások nem vezettek sem Rokossowski marsall17, sem az igen nagy 
számú szovjet „tanácsadó”  távozásához, akik továbbra is hatékonyan biztosítják a szovjet 
ellenőrzést Lengyelország fegyveres erői felett. Noha az értelmiségiek szóvá tették a szovje
teknek való hízelgés bizonyos eseteit a kultúrában, senki nem merte ugyanezt tenni a politika 
terén. Végeredményben tehát semmi sem változott a Lengyelország feletti szovjet kontrollt il
letően.

A poznani felkelés előtti helyzet
14. Láttuk, hogy az új kritikai szellem az irodalmi életben megfigyelhető szerény kezdeteket 
követően hogyan érte el azt a pontot, ami után az uralkodó klikk talán legbefolyásosabb tag
ját, Bermant feláldozták a kollégái. Ez a mozgalom kifejezésre juttatta az értelmiségiek ter
mészetes reakcióját a szellemi kényszerzubbony ellen, amelyet a kommunista rendszer eről
tetett rájuk. Ezt a reakciót nem felülről vagy külföldről kényszerítették ki, hanem eredetileg 
a lengyel kommunista párt politikai bizottsága indította el, amely később sem akart véget vet
ni a fejleményeknek. A lengyel vezetők kezdettől fogva érzékelték a veszélyt, de nem tettek 
elég erőteljes intézkedéseket, hogy a kritikák az általuk több ízben megszabott keretek között 
maradjanak. Egyszerűen nem akartak tudomást venni bizonyos támadásokról; számos eset
ben azonban igyekeztek megszüntetni az értelmiségiek által kifogásolt visszaéléseket. Ügy tű
nik, hogy senkinek sem kellett valóban megbánnia, hogy túlságosan nyíltan beszélt; a titkos- 
rendőrség ellen ebben az időben foganatosított intézkedések következtében egyébként sem 
volt többé alkalmazható ez az elnyomó eszköz.

15. A poznani felkelésig a nyugati megfigyelők egyöntetűen úgy vélték, hogy a nyugta
lanság csak viszonylag felszíni jelenség, és aligha terjed túl az értelmiségi körökön és az ér
telmiségi problémákon. Az olyan politikai eseményeket, mint a rendőrség átszervezését, a 
parlament tevékenységének újjáéledését, a lengyel ellenállási mozgalom tagjainak rehabili
tálását és az amnesztiát úgy értékelték, mint a vezetők által gondosan előkészített fogásokat, 
amelyekkel a lakosság panaszaira kívántak válaszolni a tömegek támogatásának megnyerése 
érdekében, és kevésbé tartották valószínűnek, hogy a lázadás fenyegetésének árnyékában a 
kormánytól kicsikart engedményekről lenne szó. Az elemzők általában feltételezték, hogy a 
hatéves terv (1949-1955) megvalósítása érdekében követelt erőfeszítések kimerítették a la
kosságot, és kételkedtek abban, hogy maradt még elegendő tartalék energia a második terv

16 Hilary Minc (1905—1974), lengyel kommunista politikus és közgazdász. 1945-1950 között a Minisztertanács 
Közgazdasági Bizottságának a vezetője, 1949-1954 között miniszterelnök-helyettes és az Állami Gazdasági 
Tervbizottság vezetője, 1954—1956 között a miniszterelnök első helyettese volt, 1948-tól 1959-ig a LEMP KB, 
1948-1956 között pedig a PB tagja. 1956 őszén távoznia kellett az állami és pártvezetésből.

17 Konstanty Rokossowski (1896—1968), lengyel származású szovjet marsall. 1949—1956. november között Len
gyelország nemzetvédelmi minisztere, 1950-1956 között a LEMP KB PB tagja volt. 1956. őszi távozása a len
gyel politikai életből a LEMP vezetésén belüli egyik legfontosabb személyi változás volt.
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(1956—1960) végrehajtásához. A vezetők valószínűleg tudatában voltak ennek a problémá
nak, és „liberalizálási”  kampányt indítottak abban a reményben, hogy ez a lelkesedés újabb 
hullámát fogja kiváltani. Eszerint tehát az olvadást a fogyasztási cikkek helyett adott olcsó 
„ersatznak” 18 tekinthetjük.

16. Ügy tűnik, hogy a lengyel vezetők nem értették meg jól a helyzetet. Lengyel források
ból származó információk világosan mutatják, mennyire nehéz körülmények között élnek a 
lengyel munkások. A minimálbér áprilisban elrendelt emelése és az egyes iparágakban meg
figyelhető kismérvű javulás a munkásság egészét tekintve minden valószínűség szerint nevet- , 
ségesnek tűnt. A munkások természetesen a kormányra nehezteltek, ami egyébként az elége
detlenség egyetlen lehetséges céltáblája volt. A már más okoknál fogva is nagyon népszerűtlen 
kormányt, amelyről joggal vélekednek úgy, hogy a szovjet szuronyok tartják hatalmon, azzal 
is vádolták, hogy Lengyelország gazdagságát elsikkasztotta a Szovjetunió számára.

17. Poznanban a bürokrácia ostobasága tovább súlyosbította az amúgy is feszült helyze
tet. Úgy tűnik, hogy a normáknak és a bérek átszámítási kulcsszámainak a megváltoztatása 
azt eredményezte, hogy csökkent a nagy Zispo Gyár19 alkalmazottainak fizetése. A Varsóba 
küldött munkásdelegáció üres kézzel tért vissza. A híres vásárra és kiállításra érkezett kül
földiek ezreinek jelenléte valószínűleg arra ösztönözte a munkásokat, hogy a világ közvéle
ménye előtt tiltakozzanak. A kormány saját biztonsági erőinek túlkapásai ellen folytatott kam
pánya következtében a munkások kétségtelenül úgy gondolták, hogy egy ilyen tüntetés nem 
fog erőteljes megtorlásokat kiváltani.

18. A június 28-i események eléggé ismertek ahhoz, hogy itt szükséges lenne visszatérni 
rájuk.20 Az augusztus 6-i TSP/56/22-es dokumentum21 kitűnő beszámolót ad a témáról.

A felkelés következményei
19. Az eseményekből levonandó legfőbb következtetés, hogy a forrongás mélyen áthatotta a 
lakosságot, és a tömegek gazdasági okokra visszavezethető elégedetlensége olyan fokot ért el, 
hogy ez már politikai lépésekre ösztönzi őket. A nép már nemcsak kenyeret követel, hanem 
szabadságot is, és ha durván bántalmazzák, fegyvert ragad elnyomói ellen.

20. A lengyel vezetők (de a szovjet vezetők is) most egy sor olyan döntés előtt állnak, 
amelyek meg fogják mutatni, hogy a híres olvadás mennyiben tekinthető valóban mélynek 
és „autentikusnak” . Első lépésként nem volt más választásuk, mint a fegyveres felkelők le
verése, különben elveszítették volna az ellenőrzésüket az ország felett. De most meg kell mu
tatniuk népüknek és a világ többi országának, hogy mit jelent a valóságban a „szocialista tör
vényesség” .

21. A vezetők közölték, hogy a felkelők pere, amelyet már több ízben elnapoltak, nyilvá
nos lesz, és hogy engedélyezni fogják nyugati újságírók és diplomaták részvételét, viszont bi
zonyos szervezetek, így a Nemzetközi Jogászbizottság22 szakértői nem lehetnek jelen.

22. A kormány különböző intézkedéseket tett a felkeléshez vezető rossz gazdasági helyzet 
javítására. Szerződést kötöttek a Szovjetunióval kemény deviza kölcsönzéséről, hogy Lengyel

18 Ersatz: pótszer pótanyag.

19 Minden bizonnyal a Sztálin Művekre, az egykori Cegielski Gyárra utalnak.

20 1956. június 28-án a lengyelországi Poznanban mintegy százezer munkás vonult az utcára, az élet- és munka- 
körülmények javítását, valamint szabad választásokat követelve. A biztonsági erők fegyverrel verték szét a meg
mozdulást.

21 A dokumentumot a szovjet politika tendenciáit vizsgáló NATO-munkacsoport készítette. Lásd a 6. lábjegyzetet.
22 International Commission of Jurists: 1952-ben alapított nem kormányközi nemzetközi szervezet.
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ország fogyasztási cikkeket szerezhessen be a nyugati országokból. A gazdaság általános irá
nyultsága azonban nem változott, a vezetők továbbra is a nehézipari beruházások fejlesztését 
határozták el. El kell ismernünk ugyanakkor, hogy igen meglepő őszinteséggel előre jelezték 
a lakosságnak, hogy a reálbérek 1960-ra ígért 30%-os emelése sem teszi majd Lengyelorszá
got földi paradicsommá. Ochab a felkelésről híressé vált Zispo Gyár dolgozóihoz fordulva ker
telés nélkül kijelentette, hogy nincs igaza a népnek, amikor béremeléseket követel, „mintha 
a kormány arannyal teli zsákon ülne” .

MAGYARORSZÁG

Az erjedés Magyarországon — 1953—1955
23. A magyarországi erjedés jelenlegi állapota eredetét tekintve nagymértékben különbözik a 
lengyel helyzettől. Sztálin idejében Magyarország Kelet-Európa egyik „legsztálinistább” 
rendszerének tűnt. Vezetői annyira szélsőséges társadalom- és gazdaságpolitikát folytattak, 
amennyire csak hatalmukban állt. A rendőri terror és az elnyomás rendkívüli méreteket öl
tött, és a kormánynak a Nyugat és Tito irányában tanúsított magatartása is a lehető legellen
ségesebb volt. A sztálini modell szerint Rákosi körül akkor volt a legnagyobb a „személyi kul
tusz” , amikor az 1930-as évek moszkvai pereit utánozva koncepciós eljárás során számolt le 
Rajkkal.

24. A Sztálin halálát közvetlenül követő időszakban a korábban kilengő inga visszatért 
alapállapotába, és ez az előző helyzethez való visszatérés itt talán még feltűnőbb volt, mint 
bármely más szatellit államban. Rákosi sokat vesztett a tekintélyéből, noha még mindig je 
lentékeny hatalommal rendelkezett. Az új vezető, Nagy Imre irányításával az „új szakasz”  po
litikája úgy tűnt, hogy lényegesen csökkenti a magyar népre nehezedő nyomást, különösen 
gazdasági téren.

25. Az „új szakasz”  rendetlenség és zűrzavar közepette ért véget. A megígért javulás nem 
következett be, és a nép legalább annyira elégedetlen volt, mint Nagy hatalomra kerülésekor. 
Rákosi visszanyerte minden korábbi hatalmát, és a kormány újra megerősítette a befolyását a 
gazdaság és általában az egész társadalom felett. A helyzet azonban távolról sem lett olyan, 
mint amilyen 1953 előtt volt. Rákosi második kormánya fennállásának tizenhat hónapja alatt 
(1955. március—1956. július) az elbizonytalanodó vezetőségen belül bizonyos ellenzéki 
irányzatok jelentek meg.

26. Másrészt a vezetőknek nyilvánvalóan vissza kellett térniük az 1953 előtti programhoz, 
amelyet a szovjet modell alapján a nehézipar felépítése, a mezőgazdaság kollektivizálásának 
felgyorsítása és a monolitikus állam és párt megszervezése jellemzett. Nem akartak azonban 
elnyomó intézkedésekhez folyamodni, amelyek pedig szükségesek lettek volna ahhoz, hogy 
rákényszerítsék Magyarországot ennek a politikának az elfogadására. Nem tudjuk, hogy ezt 
az önmérsékletet Moszkva írta-e elő vagy a vezetőségen belüli megosztottság következménye 
volt, vagy esetleg a lakosság növekvő ellenállása váltotta ki. Nagyon valószínű, hogy a kiala
kulásában mindhárom tényező szerepet játszott, és egymásra is hatottak. Akárhogy is áll a do
log, úgy tűnik, hogy Rákosi visszatérésének kezdetétől fogva a korábbi „keménység”  és a 
Nagy-féle túlzott „lágyság”  közti középutas politikát igyekezett megvalósítani.

Nyugtalanság az értelmiségiek körében
27. 1955 vége óta egyre szaporodtak annak jelei, hogy Rákosi kompromisszumra irányuló tö
rekvései kudarcot vallanak. A lakosság egyre élénkebben kritizálta a magyarországi helyzet
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különféle összetevőit, amire Rákosi azzal reagált, hogy egy sor fegyelemre felszólító, kemény 
hangú, de hatástalan felhívást adott ki.

28. Miként Lengyelország esetében is történt, a párton belüli értelmiségiek által megfo
galmazott kritika magára vonta a külvilág figyelmét. Nagy Imre idején a magyarországi rend
szer bizonyos mértékig felpuhult, és Rákosi az egész 1955-ös esztendőben arra összpontosí
totta erejét, hogy „gátak közé szorítsa”  és „elfojtsa”  ezt a veszélyes tendenciát. Ügy tűnik, az 
év vége felé az értelmiségiek arra a véleményre jutottak, hogy a rendszer nem akar vagy nem 
tud fellépni velük szemben elnyomó hatalmának teljes súlyával. November 10-én vissza
tértek az írószövetség közgyűlésének kezdeményezésére.23 A párt Központi Bizottságának 
decemberi ülése, nyilvánvaló ellentétben a lengyel hatóságok óvatos, de nem ellenséges re
akciójával, élesen elítélte a „jobboldali elhajlást”  és mindazt, ami megelőzte. Mindazonáltal 
nem valószínű, hogy megtorlásokra is sor került.24

29. A Szovjetunió Kommunista Pártjának februári kongresszusa a vasfüggönyön túli más 
országokhoz hasonlóan Magyarországon is felbátorította az értelmiségieket. Noha a kormány 
nagy visszafogottsággal kezelte Sztálin trónfosztásának kérdését, Hruscsov beszéde lassan el
jutott a lakossághoz, és -  mint másutt is -  zavart okozott a kommunisták és szimpatizánsaik 
körében. Az írók szakszervezetének egyik márciusi ülését felfüggesztették, azonban egy má
sik, áprilisi ülés sem volt kevésbé ellenséges25, a Petőfi Kör ugyanakkor szélesebb hallgató
sághoz is eljuttatta a kritikát. A kormány által márciusban vitakörként megszervezett klub26 
júniusra a rendszer elleni panaszok fórumává lett. A június 27-i viharos gyűlés pedig, amely 
egész éjjel tartott, Rákosi és politikája elleni nyilvános demonstrációvá alakult.

Egyéb politikai fejlemények
30. Ahhoz, hogy a vasfüggöny mögött élő értelmiségiek kritikát fogalmazzanak meg akár csak 
közvetett módon is a párttal vagy a rendszerrel szemben, szükséges, hogy viszonylag bizton
ságban érezzék magukat. Ebben a tekintetben a magyar titkosrendőrség 1953-as átalakítása 
bizonyos mértékig előnyös volt számukra. A rendőrség fejét, Péter Gábort különböző bűncselek
ményekkel kapcsolatban nyilvánosan leleplezték, és a nevét Berijával hozták összefüggésbe. 
Rákosi befolyásának újjáéledése nyomán 1955-ben növekedett ugyan a rendőrség aktivitása, 
de valódi terrorhullámról nyilvánvalóan nem beszélhetünk. Másrészt a Szovjetunió Kommu
nista Pártjának [XX.] kongresszusát követően a sajtó újra hangsúlyt helyezett a „szocialista

23 Az írószövetség 1955. november 10-i párttaggyűlésén -  és nem közgyűlésén -  a tagság többsége elfogadta a 
kommunista írók és művészek memorandumát, amely követelte, hogy szüntessék meg az adminisztratív intézke
déseket a kulturális életben, majd továbbították a dokumentumot az MDP KV-nak.

24 Valójában alkalmaztak retorziókat a memorandum aláírói ellen: nagy többségüket az aláírás visszavonására 
kényszerítették, a tiltakozást kezdeményező két újságírót -  Haraszti Sándort és Vásárhelyi Miklóst -  pedig ki
zárták az MDP-ből. A memorandum aláíróit több száz fős gyűlésen bélyegezték meg. Lásd erről bővebben: 
Standeisky Éva: Az 1955. december 6-i „lincs” -aktíva. Múltunk, 1997. 1. sz. 131-210. o.

25 Minden bizonnyal az írószövetség pártszervezetének 1956. március 30-i taggyűlésére utalnak, amelyet a felszó
lalások rendkívül éles kritikai hangja miatt a pártfunkcionáriusok fellépésére felfüggesztettek, és amelyet ápri
lis 13-án, 16-án és 18-án változatlanul feszült légkörben folytattak (lásd írók lázadása. 1956-os írósziruetségi 
jegyzőkönyvek. A kötetet sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Standeisky Éva. Buda

pest, 1990, MTA Irodalomtudományi Intézete, 32-36. o.).
26 Valójában a Petőfi Kör a DISZ szervezete volt, amely egy évvel korábban, 1955. március 25-én alakult, ám ér

demi politikai tevékenységet csak az SZKP XX. kongresszusa után, 1956 márciusától végzett.
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törvényesség”  kérdésére. Mindazonáltal a korábbi irodalmi kritikával, illetve annak felelősei
vel szemben nem indítottak a lengyelhez hasonló kampányt.

31. Magyarországon amnesztiát hirdetek, amely elég különös módon egybeesett Nagy bu
kásával (1955. április). Nem látszik valószínűnek, hogy a közkegyelem nagyon jelentős ered
ményeket hozott volna, legalábbis a bejelentést követően bizonyos ideig nem. Mindemellett 
1956 márciusában Rákosi elismerte, hogy a Rajk és hét társa elleni híres tisztogatási per 
hiba volt. Ezt követően a kormány felgyorsította a politikai foglyok, nevezetesen bizonyos 
szociáldemokrata vezetők szabadon bocsátását.

32. Az utolsó hónapok magyar sajtójának állításai szerint a kormány azt tervezi, hogy új
ra életre hívja a parlamentet, de ez az újjáélesztés még problematikusabbnak tűnik, mint Len
gyelország esetében. „A  kormány -  a lengyelországi folyamatokhoz hasonlóan — nagyobb 
teret biztosít a hatalom decentralizálásának és a szakszervezetek tevékenységének is.”

Rákosi bukása
33. 1956 első hat hónapjában Rákosi jelentette Magyarország fő politikai problémáját. Hatal
mon maradjon-e vagy sem? Rákosi kifejezetten népszerűtlen, hogy ne mondjuk, gyűlölt figu
ra volt a tömegek szemében. Számukra Rákosi testesítette meg egy rossz rendszer legrosz- 
szabb szélsőségeit. A kommunistaszimpatizáns értelmiség anakronizmusnak tekintette őt, a 
sztálinizmus csökevényének, amely akadályozza a „magyar”  szocializmus megjavítása érde
kében teendő lépések végrehajtását; úgy tűnik, hogy még a Központi Bizottságban is kritizál
ták [Rákosi] módszereit. Tito természetesen ellenséges volt Rákosival szemben, és ez a tény 
jelentős mértékben akadályozta a Jugoszláviával való kapcsolatok megjavítására törekvő 
Moszkva erőfeszítéseit.

34. Világosnak látszik viszont, hogy Rákosi élvezte a szovjet vezetők igen széles körű, 
szinte teljes támogatását. A tavasz folyamán az oroszok számos olyan gesztust tettek, ami 
azt mutatta, hogy továbbra is nagyra becsülik Rákosi elvtársat [sic!]. Számukra a stabilitás 
nagyon értékes eszközének, a szovjetbarát orientáció biztosítékának számított, ami különösen 
fontos volt a Nagy-féle rendszer utolsó hónapjaiban bekövetkezett zavarok után. Rákosi szá
míthatott továbbá a párt és a kormány legfontosabb tagjainak támogatására is. Ők saját krea
túrái voltak, és évek óta kiszolgálták a politikáját, s minden bizonnyal tisztában voltak a 
magyarországi helyzet fő nehézségeivel, amelyek megoldásához egy könyörtelen és hatékony 
vezetésre lett volna szükség.

35. A Központi Bizottság július 1-jei ülésén meghozott Petőfi Klubbal [Kör] kapcsolatos 
-határozat27 azt mutatta, hogy Rákosi ekkor még szilárdan őrizte a tekintélyét, és erélyesen fel 
kívánt lépni kritikusaival szemben. Ezután, nem világos, hogy milyen okokból kifolyólag, de 
biztosan a fenti általános értékeléssel összefüggésben, a politikai széljárás hirtelen ellene for
dult. Július 18-án Rákosi közölte, hogy egészségi állapota és a múltban elkövetett hibái mi
att lemond párttitkári tisztségéről.28

27 Az MDP KV 1956. június 30-i határozatában ítélte el a Petőfi Kör működését.
28 Anasztasz Ivanovics Mikojan, a szovjet pártelnökség tagja 1956. július 13-a és 21-e között szinte inkognitóban 

Budapesten járt, és tárgyalt a Magyar Dolgozók Pártjának vezetőivel. Moszkvába küldött 1956. július 14—i je
lentéséből tudjuk, hogy Rákosi lemondásának gondolatát Mikojan vetette fel, amibe tárgyalópartnerei, köztük 
Rákosi is azonnal beleegyeztek (lásd Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltá

rából. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Budapest, 1993, 
Móra Ferenc, 43—45. o.).
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Az „új”  rendszer
36. Aligha lehet kétséges, hogy Rákosi bukása ezúttal véglegesnek tekinthető. Nem tűnik va
lószínűnek, hogy Rákosi még egyszer visszakerül a hatalomba, hacsak a szovjet blokk min
den országában vissza nem térnek a sztálinizmushoz.

37. [Rákosi] távozásának alig volt azonnali hatása. Utóda egyik legrégebbi munkatársa 
Gerő lett, aki főként gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Szorosan kötődik tehát a mindenáron 
való iparosítás politikájához, és támogatja ennek a politikának a fenntartását a nemrégiben 
megindított új ötéves terv keretében is. Annyi bizonyos, hogy az első beszéde, amelyet a párt 
[első] titkáraként elmondott, tartalmazott néhány a fogyasztóknak tett engedményt, de a fi
gyelmes vizsgálat azt mutatja, hogy ezek hamis ígéretek voltak. Továbbá Rákosi egyik utolsó 
lépése az volt, hogy kizárta Nagyot, régi riválisát a kommunista pártból, Gerő pedig egyik el
ső intézkedéseként újra megerősítette, hogy a Nagy körül csoportosuló „jobboldali elhajlók” 
éppolyan veszélyesek, mint a „baloldali szektásság”  (vagyis a sztálinizmus). Ügy tűnik tehát, 
hogy Gerő olyan irányvonalat képvisel, amely hűségesen követi a Rákosi által folytatni kívánt 
középutas politikát, vagyis a meghirdetett „liberalizálást”  és „demokratizálást”  a lehető leg
csekélyebb mértékben kívánja megvalósítani, úgy, hogy közben a hatalom és a kommunista 
politika minden lényeges eleme változatlan maradjon.

38. Általános a kétely, hogy ez a kompromisszum tartós megoldás lehet. Gerőt és a minisz
terelnököt, Hegedűst, másodvonalbeli figuráknak tartják, akiknek egyetlen előnyük Rákosi
val szemben, hogy — mivel annak árnyékéban éltek -  nevük nem vált a múltbeli rossz szim
bólumává. Ez azonban csak pillanatnyi előny. Ha a nehézségeik növekedni fognak, mivel az 
elődjükhöz képest kisebb formátumú egyéniségek, kevéssé lesznek képesek arra, hogy aka
ratukat Rákosi módjára érvényesítsék.

39. Rákosi bukása valószínűleg az értelmiségre és a párt középkádereire lesz a legna
gyobb hatással. Úgy tűnik, végül is az ő tevékenységük tette lehetővé, hogy véget érjen Rá
kosi uralma, s ez a siker biztosan meg fogja erősíteni az önbizalmukat. Előre látható, hogy 
növekvő befolyásuk hosszabb távon érzékelhető lesz, és nagyobb fokú, lengyel típusú libera
lizálódásban fog megnyilvánulni. Az a tény, hogy bevettek egy a börtönből a közelmúltban 
szabadult szociáldemokratát a politikai bizottságba29 azt mutatja, hogy a sorompók most már 
át vannak törve, és az események ezután meglepő gyorsasággal követhetik majd egymást.

Gazdasági és katonai kérdések
40. Megállapíthattuk, hogy az értelmiségi és politikai körökben megfigyelhető nyugtalanság 
nem befolyásolta jelentősen a rendszer gazdaságpolitikáját. Rákosi bukása sem okozott radi
kális irányváltást. A jelenlegi ötéves terv azonban bizonyos önmérsékletről és óvatosságról ta
núskodik, ha összehasonlítjuk az előző sztálinista tervvel. Másképp fogalmazva: a Nagy ide
jében követett politika bizonyos elemei továbbra is jelen vannak. A beruházások a nemzeti 
jövedelem korábbinál kisebb részét fogják felemészteni, a célok általában szerényebbek, és 
a hangsúlyt inkább a nyersanyagokra és az energiára helyezik, mint a gépipar újabb fej
lesztésére. Nagyobb teret szentelnek a mezőgazdaságnak, ugyanakkor az erő alkalmazása a 
téeszesítés megvalósításában kizártnak tekinthető, még akkor is, ha a mezőgazdaság teljes 
kollektivizálása továbbra is elérendő cél marad.

41. A magyar kormány csökkentette katonai kiadásait is. Az idei évre előirányzott költség- 
vetési hitelek 25%-kal alatta maradnak az 1953-as szintnek, és augusztusban újabb 15 000

29 Marosán Györgyre utalhat, akit az MDP KB 1956. július 18—21. között tartott ülésén választottak be a Politikai

Bizottságba.
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fős csökkentést jelentettek be. Egyes szónokok odáig mennek, hogy a túlságosan magas múlt
beli védelmi költségeket okolják az alacsony életszínvonalért.

CSEHSZLOVÁKIA

Nyugtalanság az értelmiségiek és egyetemisták körében
42. Noha a csehszlovák értelmiségieket sem kerülte el a Sztálin halálát követően a szovjet 
blokkban kibontakozó nyugtalanság, kevésbé adták ennek tanújelét, mint lengyel vagy ma
gyar kollégáik. Az 1955-ös esztendő kései szakaszáig a cseh sajtó a lengyelországi gyakorlat
tal ellentétben nem fogalmazott meg alapvető kritikákat. Ez a késés egyrészt az óvatos cseh 
temperamentummal, másrészt azzal a mérséklettel magyarázható, amellyel a kormány a Sztá
lin halálát követő változásokat átültette a gyakorlatba.

43. A csúcskonferencia30 aktivitásra sarkallta a cseh értelmiségi köröket. Reményt ébresz
tett bennük, hogy a Nyugattal való kapcsolatok jelentős mértékben fejlődhetnek. A meghatá
rozott irodalmi irányvonaltól való mind gyakoribb eltérések kezdtek nyilvánosságra kerülni. 
Lengyelországhoz és Magyarországhoz hasonlóan az irodalom pártellenőrzése volt a kritikák 
egyik legfontosabb célpontja. így bizonyos támadások érték az írók szakszervezetét31 is.

44. A rendszer decemberben indította meg az ellentámadást. Noha tettek bizonyos en
gedményeket az idők szellemének, amikor meghirdették az „élettelen dogmatizmus”  meg
szüntetésének programját, a kormányzat energikusan állást foglalt a l’art pour Fart elmélete 
és a korlátlan írói szabadság ellen. A cseh kommunista vezetők reakciója tehát sokkal inkább 
a Rákosi-rendszer politikájára hasonlított, mint a lengyel kormány liberális magatartására.

45. A rendszer és a rendszerhez tartozó kritikusok a szovjet kommunista párt februári 
kongresszusa után változtattak álláspontjukon. A cseh írók áprilisi kongresszusán a kormány 
részéről több olyan felszólalás hangzott el, amelyekben egyes korábbi kritikákra válaszul 
konkrétabb programot hirdettek meg. A programot általános fásultság fogadta, és csak a 
kongresszus harmadik napján élénkült meg a vita, amikor többen támadást intéztek a ko
rábbi politika és az üldözések miatt. Ezek a támadások a következő napokban már a sajtóban 
is folytatódtak. A kongresszus a rendszer és a lázongok közti kompromisszumot tükröző hatá
rozattal és egy kevésbé ellenszegülő személynek az írók szakszervezete titkári posztjára való 
kinevezésével ért véget.

46. Májusban a nyugtalanság elterjedt az egyetemisták között is. A kommunista állam
csíny32 óta az első alkalommal engedélyezte a kormány az egyetemisták hagyományos karne
válját. A diákok felelevenítették azt a háború előtti szokást, amely a rendszer elleni maró sza
tíra kifejezésére használtaiéi ezt az eseményt. Jelszavaikban, úgy tűnik, odáig mentek, hogy 
követelték Zápotocky elnök33 lemondását. Sőt, több gyűlésükön határozatokat fogalmaztak 
meg, amelyekben előadták követeléseiket. A kormány — minden bizonnyal Hruscsov sztálini 
megtorlásokat elítélő állásfoglalását követve — nem lépett fel erőteljesen a karnevállal szem

30 1955. július 18—23. között a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Brítannia és Franciaország részvételével 
csúcstalálkozóra került sor Genfben. A potsdami konferencia óta ez volt az első magas szintű tanácskozás a nagy
hatalmak között.

31 Minden bizonnyal a csehszlovák írók szövetségéről van szó.
32 1948. február 25.
33 Antonín Zápotocky (1884—1957), csehszlovák kommunista politikus. 1921-től Csehszlovákia Kommunista Párt

jának, valamint a Központi és a Politikai Bizottság tagja, 1948-1953 között miniszterelnök, 1953-tól 1957-ig 
köztársasági elnök volt.
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ben, a határozatokkal kapcsolatban viszont keményebb magatartást tanúsított. Júniusban idő
sebb személyek, „régi kapitalista elemek”  letartóztatásáról adtak hírt, őket téve felelőssé a 
határozatokért.

47. A csehszlovák párt június közepén konferenciát tartott, amelyen — úgy tűnik — min
den erejükkel azon voltak, hogy határt szabjanak az olvadásnak, és betartassák az „irányvo
nalat” . Noha folytak bizonyos viták a múltbeli hibákról, állandóan azt hangsúlyozták, hogy 
kerülni kell az ártalmas kritikát, és hogy milyen veszélyes a jobboldali elhajlás stb. Ily mó
don remélték újra kézbe venni az ideológiai tevékenység „periferikus”  területeit (írók, tudósok, 
ifjúsági mozgalmak, szakszervezetek), miközben meg kívánták erősíteni a párton belüli fe
gyelmet.

Egyéb politikai események
48. A egyetemisták megmozdulásait leszámítva az olvadás Csehszlovákiában rendkívül nyu
godt keretek között zajlott le. A rendszer megkímélte magát attól, hogy a titkosrendőrség el
lenőrzésének vagy a „szocialista törvényesség”  biztosításának kérdése megrázkódtatásokat 
okozzon. A nagy tisztogatási pert, a Slánsky-ügyet34 mindmáig nem vizsgálták felül. Több ve
zető a közelmúltban tudatta, hogy Slánskyt nem fogják rehabilitálni, noha bizonyos vádak 
(például a titoizmus) alól felmentették. Nem hirdettek általános amnesztiát a politikai foglyok 
számára sem.

49. A légkör azonban mégis megváltozott. Amnesztiát jelentettek be nem politikai jellegű 
foglyok ügyében, és egyénileg szabadon bocsátottak sok olyan funkcionáriust, akik Sláns- 
kyval egy időben estek áldozatul a tisztogatásoknak, sőt talán az érintettek többségét. Ezeket 
a rehabilitálásokat minimális sajtóvisszhang kísérte. A kormány több felhívást adott ki a „szo
cialista törvényesség”  pontos betartására, a múlt hibáit azonban cinikusan Slánsky számlájára 
írták. Noha ezek a lépések távolról sem felelnek meg a Lengyelországban hozott intézkedé
seknek, az írók és az egyetemisták a közelmúltban kifejtett aktivitása jelzi, hogy a „félelem 
szintje”  egyértelműen csökkent Csehszlovákiában.

50. Más területeken sem voltak gyakoribbak az olvadás jelei. A Hruscsov-beszéd cseh
szlovákiai terjesztésének és vitájának a hatása nem volt hasonlítható a lengyelországi fogad
tatás hevességéhez (legalábbis a sajtóban nem). A rendszer mindemellett időben kezdett fog
lalkozni a kérdéssel, ellentétben Rákosival, aki csak nagyon kelletlenül szánta el magát erre 
a lépésre. Talán azért történt, hogy a desztalinizáció nem hozott jelentős átalakítást a cseh ve
zető garnitúrában, mert a sztálinista vezetőnek, Gottwaldnak35 az a jó  gondolata támadt, hogy 
Sztálin elhunyta után néhány nappal maga is meghaljon. Az utóbbi időben néhány változás 
történt mindössze. Félreállították a hadügyminisztert, Cepickát, akinek a karrierje azután 
kezdett rendkívüli gyorsasággal felívelni, hogy Gottwald veje lett. Megvált funkciójától a kul
turális miniszter is, aki az írók áprilisi kongresszusán megfogalmazott kritikák egyik fő cél
pontja volt. A látszatparlamentek megszüntetését követelő lengyel felhívás visszhangot váltott 
ki Csehszlovákiában is. Arra buzdították a szakszervezeteket, hogy töltsék be „kettős szere
püket” , vagyis ne csak nagyobb teljesítményre ösztönözzék a dolgozókat, hanem a vállalatok 
vezetőinél keljenek a dolgozók jogainak védelmére is.

34 Rudolf Slánsky (1901—1952), csehszlovák kommunista politikus. 1945—1951 között a CSKP KB főtitkára volt.

Koholt vádak alapján halálra ítélték, és kivégezték.
35 Klement Gottwald (1896-1953), csehszlovák kommunista politikus. 1921-től a CSKP KB és PB tagja, 1929-

1945 között a KB főtitkára, 1945—1953 között elnöke volt. 1946-tól 1948-ig miniszterelnök, 1948—1953 között

pedig köztársasági elnök volt.
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Gazdasági és katonai kérdések
51. Három és fél évvel Sztálin halála után a cseh gazdaságpolitika körülbelül ugyanarra a 
pontra jutott, mint a magyar, elkerülve azonban azokat az erőteljes változásokat, amelyek any- 
nyi bosszúság forrásai voltak a szomszédos országokban. Az új ötéves terv, akárcsak a legtöbb 
szatellit országban, a sztálini program folytatásának tekinthető (nehézipar, kollektivizálás 
stb.), de a célok kevésbé nagyra törők, és kissé jelentősebbek a lakosságnak tett engedmé
nyek. A szovjet blokkban megfigyelt árcsökkentések közül az utóbbi időben az egyik legmar
kánsabb az idén áprilisban Csehszlovákiában végrehajtott intézkedés volt.

52. A cseh haderők költségvetését kisebb mértékben szintén lefaragták, 1956 júliusában 
pedig bejelentették a katonaság létszámának 10 000 fővel való csökkentését.

KELET-NÉMETORSZÁG

53. Magyarországhoz hasonlóan Kelet-Németországban is volt „liberalizációs”  korszak Sztá
lin halála után, ami a továbbiakban késleltette az ország fejlődését. Ez az új irány, noha az 
1953. júniusi felkelés36 kapcsán igen ismert volt, még a magyarországinál is gyorsabban el
vetélt. 1954 elejétől a párt irányvonala újra megkeményedett, és olyan lett, mint amilyen 
Sztálin uralma idején volt.

54. Ezt követően a desztalinizáció a Német Demokratikus Köztársaságban lassabb ütem
ben ment végbe, mint a többi északi szatellit államban: ez az ütem inkább a romániai és a 
bulgáriai fejlődésre emlékeztetett. Kevés nyomát lehetett itt találni a nyugtalanságnak a kom
munista értelmiség soraiban, ami pedig a külvilág számára az olvadás legszembeötlőbb jele 
volt, mivel más szatellit országok sajtója hírt adott az ilyen jellegű mozgalmakról. Ez a csend 
nem meglepő, hiszen a keletnémet rendszer, például a lengyellel ellentétben, nem kezdett be
le a titkosrendőrség tömeges leépítésébe. Valójában szinte az ellenkezője történt. Az utóbbi 
időben ebben a tekintetben hozott legfontosabb intézkedés az volt, hogy kineveztek egy bi
zottságot, amelynek a feladatául „a demokrácia alapjainak kiszélesítését”  jelölték meg; ez a 
bizottság három közismert személyből áll: tagja a biztonsági miniszter, Wollweber, a főügyész, 
Melsheimei; akinek Grotewohl37 támadta a magatartását, és az igazságügy-minisztei; Benjámin.

55. Annyi bizonyos, hogy Kelet-Németország nem volt egészen mentes azoktól az irány
zatoktól, amelyek a többi szatellit államban és a Szovjetunióban megnyilatkoztak. Itt is bo
csátottak szabadon foglyokat, nevezetesen több ismert szociáldemokratát és más személyeket, 
akiket Sztálin idején vagy az 1953. júniusi felkelés után tartóztattak le. Mindenesetre azokat, 
akikről úgy vélték, hogy a legsúlyosabb veszélyt jelentik Ulbricht38 pozíciójára nézve, nem 
engedték ki.

56. Sztálinnak a Szovjetunió Kommunista Pártja kongresszusát követő trónfosztását Kelet- 
Németországban gyorsan végrehajtották, a Hruscsov beszédének hevességére utaló jelek pe
dig megjelentek a keletnémet vezetők nyilatkozataiban is. Arra azonban, hogy Sztálin lelep

36 1953. június 17-18-án Kelet-Berlinben és az NDK más városaiban munkásfelkelés zajlott le. A megmozdulá- 
soknak a szovjet páncélos alakulatok megjelenése vetett véget.

37 Ottó Grotewohl (1894-1964), német (NDK) kommunista politikus. 1946-1954 között Németország Szocialista 
Egységpártjának társelnöke, 1946—1949 között a KB Titkárságának, 1949-töl a PB tagja, 1949-től 1964-ig az 
NDK miniszterelnöke volt.

38 Walter Ulbricht (1893-1973), német (NDK) kommunista politikus. 1950-1953 között Németország Szocialista 
Egységpártja Központi Bizottságának főtitkára, majd 1953-tól 1971-ig első titkára, 1949-1960 között minisz
terelnök-helyettes, 1960-1973 között az Államtanács elnöke volt.
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lezését természetes módon kiterjesszék a Pankow-rendszer sztálinista vezetőire is, csak azu
tán került sor, hogy a folyamat valóban előrehaladt.

57. A keletnémet kormány — úgy tűnik — abban reménykedik, hogy vezetőinek és politi
kájának feláldozása nélkül juthat túl a jelenlegi reformhullámon. Noha a keletnémet párt 
ugyanabban az előrehaladó bénulásban szenved, amelyek Európa más országait arra ösztön
zik, hogy „elektrosokkot”  alkalmazzanak, Ulbricht és társai minden bizonnyal kevésbé félnek 
ettől a bénulástól, mint a liberalizálás veszélyeitől. Moszkva — úgy tűnik -  helyesli ezt az ál
láspontot. Noha egyes jelentések szerint a szovjetek nyomására tettek bizonyos gesztusokat a 
lakosságnak (például foglyokat engedtek szabadon), valószínű, hogy a szovjet vezetők tökéle
tesen tudatában vannak annak, hogy ha Ulbrichtnak mennie kell, távozása nagyobb nyeresé
get hozna a Német Szövetségi Köztársaságban az 1957-es választások előestéjén, mint most.

58. A keletnémet lakosság tömegei számára Sztálin aligha volt bálvány, így ledöntése nem 
okozott semmiféle zavart. A rendszer bátortalan demokratizálását mindazonáltal nagy kétel
kedéssel fogadták. A poznani felkelés kapcsán Kelet-Németországban nem került sor hasonló 
megmozdulásokra, mivel a lakosság 1953 júniusa után megértette, hogy botokkal és kövek
kel felfegyverzett munkások nem tudják elkergetni a Vörös Hadsereget.

59. Amint várható volt, az Ulbricht—Grotewohl-kormány továbbra is sztálinista gazdaság- 
politikát folytat. Nagyon kevés dolog emlékeztet az 1953-as kételyekre és önkritikus meg
nyilvánulásokra.39 A nehézipar kiemelt szerepet kap az új tervekben is, mint ahogyan ez így 
volt már a fogyasztási javakról Moszkvában folytatott vita 1954 végi lezárása óta.

60. Katonai téren a rendszer a mostani divatnak megfelelően kisebb engedményt tett, 
amikor 120 000-ről 90 000-re csökkentette fegyveres erőinek tervezett létszámát.

ROMÁNIA

61. Romániában az olvadás rendkívül lassan, hogy ne mondjuk, szinte észrevehetetlenül 
ment végbe. Sztálin halálától 1955 végéig a kormány csak felszínes gesztusokat tett annak ér
dekében, hogy ne lógjon ki a szovjet blokk más országai közül. 1955 végén pártkongresszust 
tartottak, és volt egy pillanat, amikor azt gondolhattuk, hogy talán valódi változások elé né
zünk. Az eredmény végül inkább ezzel ellentétes lett, mivel a vezetők arra használták fel ezt 
az alkalmat, hogy újra megerősítsék: jogos volt Anna Paukemek40 és társainak az eltávolítása 
1952-ben. Még a szovjet párt kongresszusának nagy feltűnést keltő eseményei is csak tisztán 
formai változást hoztak a román politikai irányvonalban.

62. A nyugtalanság az értelmiségiek körében, amely tisztán látható volt a blokk többi 
országában, Romániában csak nagyon csekély mértékben jelent meg. A párt minden ilyen 
kísérletet határozottan elfojtott. Májusban egy elsőrangú írót, Alexandru Járt azzal a váddal, 
hogy aljasan megrágalmazta a pártot, kizártak a Román Munkáspártból. Két másik írót fegyel
mi büntetéssel sújtottak, és semmi nem utal arra, hogy valaki újra hangot adott volna a nyug
talanságának.

39 1953. június 16-án Kelet-Berlinben a Stalinallee építőipari munkásai sztrájkba léptek a normaemelés miatt. 
Ulbricht és Grotewohl a pártvezetés rendkívüli ülésén elhangzott önkritikus felszólalása után a keletnémet kor
mány visszavonta a május 28-i normaemelést.

40 Anna Pauker (1893-1960), román kommunista politikus. 1945-1952 között a Román Kommunista Párt Közpon
ti Bizottságának titkára, 1922-tól 1952-ig a KB, 1945-1952 között a PB tagja, 1947-1952 között külügyminisz
ter volt.
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63. Két amnesztiát jelentettek be tavaly, az egyiket a minden szatellit ország által végre
hajtott „kiigazítási”  kampány keretében, a másikat a köztörvényes elítéltek és bizonyos poli
tikai foglyok számára. A több mint ötévi börtönre ítélt politikai foglyok (vagyis a többség) nem 
részesültek közkegyelemben. Egyes elsőrangú nem kommunista politikusokat a kormány szin
tén kiengedett a börtönből, hogy azután propaganda célból a kirakatba tegye őket.

64. Románia sztálinista vezetői minden bizonnyal megőrizték Sztálin örököseinek bizal
mát. Ugyanakkor meglepő hőstett volt a részükről, hogy felújították a baráti kapcsolatokat 
Titóval. Különösen akkor tűnik ez ki, ha visszaemlékezünk, hogy a Kominform székhelye Bu
karest lett, amikor annak el kellett hagynia Belgrádot. Bármi legyen is az ok, tény, hogy Tito 
személy szerint nem gyűlöli Gheorghiu-Dejt,41 és a szovjeteknek nem kellett feláldozniuk őt, 
mint Rákosit vagy Cservenkovot42. (Nem akarjuk ezzel azt sugallni, hogy ezeknek a vezetők
nek a bukása kizárólag Titóra vezethető vissza.)

65. A román kormány gazdasági terveit kevéssé érintették a blokk többi országában zajló 
események. Amikor Moszkva a fogyasztási javakra helyezte a hangsúlyt, Bukarest is sokat kez
dett foglalkozni a fogyasztási javakkal. Amikor Moszkva a búza iránt érdeklődött, Bukarest is 
úgy ítélte meg, hogy a búza több figyelmet érdemel. Ügy tűnik azonban, hogy ezek mögött a 
pusztán formális változások mögött kevés a lényegi elem. Valószínűleg ennek a vidám szkepti
cizmusnak a szellemében adta Románia is a maga „nagy hozzájárulását a nemzetközi enyhü
léshez” , amikor kilátásba helyezte fegyveres erőinek 20 000 fővel történő csökkentését.

BULGÁRIA

66. A déli szatellit államok közül Bulgáriában zajlott le az olvadás a legmarkánsabb formá
ban. Noha alig hasonlítható össze a folyamat a lengyel- vagy a magyarországi fejlődéssel, bi
zonyos nyugtalanság itt is kezdett megjelenni a sajtóban 1955 elején: a szokásos újságcikkek 
helytelenítették az alkotói szabadság hiányát, a lét egyhangúságát, az élet keménységének 
sablonos és képmutató ábrázolását az irodalomban. Ezeket a kritikákat többnyire másodvo
nalbeli funkcionáriusokhoz intézték. A vezetők jelezték, hogy meg kell szüntetni minden 
meggondolatlan beavatkozást az irodalmi alkotás folyamatába, közben persze nem ismerték 
el, hogy ők is ugyanezt a politikát folytatták korábban. Az újságok, amint ez csak természe
tes, kritikájukkal az írókat vették célba, mindenféle bűnnel vádolva őket a képmutatástól az 
írástudatlanságig. Egyes alkotók erélyesen tiltakoztak, és elégedetlenségük az írók szakszer
vezetének december 28-i ülésén érte el a tetőfokát. Maga Cservenkov miniszterelnök utasí
totta őket rendre, akinek a felszólalásából, amelyet csupán februárban adtak ki, elég pontos 
képet nyerhetünk a konfliktus természetéről (például az egyik író kijelentette, hogy „irodal
munk minden kulcspozícióját a fasiszta zsoldosok birtokolják” ).

67. Cservenkov ellentámadása lehetővé tette, hogy kézben tartsák a helyzetet, márciusban 
azonban őt magát is félreállították. Az ezen esemény által kiváltott légkörben és Hruscsov tit
kos beszédének visszhangja nyomán bizonyos mértékig kiújultak a viták. Mindenesetre az új, 
Jugov-kormány43 aligha volt kevésbé szigorú az elhajlókkal szemben, mint Cservenkov. Júni

41 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), román kommunista politikus. 1952-1955 között miniszterelnök, 
1961—1965 között az Államtanács elnöke volt. 1945-től 1954-ig a Román Kommunista Pált, illetve a Román 
Munkáspárt titkára, 1955-től haláláig a párt első titkára volt.

42 Valko Cservenkov (1900-1980), bolgár kommunista politikus. 1950-1954 között a Bolgár Kommunista Párt fő
titkára, 1950-től 1956-ig miniszterelnök volt. 1956-ban, miután a Központi Bizottság elkövetett hibái miatt 
megbírálta, felmentették miniszterelnöki tisztsége alól.
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usban egy kritikust kizártak a pártból, és ezt az intézkedést figyelmeztetésnek szánták a töb
biek számára is. Bulgária az egyetlen szatellit ország, ahol nem hirdették 'amnesztiát'. Mind-í 
emellett világos, hogy Sztálin halála óta a letartóztatottak száma jelentősen esőkként',’és ápo- 
litikai rendőrség tevékenysége visszaszorult. Romániához hasonlóan szabadon bocsátottak és 
a rendszer szolgálatába állítottak egyes ismert nem kommunista politiku'sdkát.; A bolgár tisz
togatási pert, a Kosztov-ügyet43 44 felülvizsgálták, és a túlélőket! kiengedték. ■<;> ,  • n ■

68. Egyes feltűnést keltő események -  mint Cservenkov félreállftása vag)Í Kc«Ztw reha
bilitálása45 * -  ellenére semmiféle a lengyelországival összehasonlítható változás nem történt a 
bolgár politikai légkörben. Cservenkov utóda, Jugov „kemény”  politikusnak számít, akinek a 
keménysége talán semmiben sem marad el CservenMové inöjgŐttL Ráádááula Volt 'rhiniszterel-
nök nem vált kegyvesztetté, nem vonult vissza a nyilvánosságtól, mint Rákosi, hanem továbbra 
is tagja a párt fő testületéinek és a kormánynak'is; :Talán; azáltal kapunk, leginkább megbízható 
felvilágosítást Bulgária helyzetéről, ha figyeljük iá jugoszlávok álláspontját; akik szemmel, látha
tóan nem voltak megelégedve a szomszédaik irányvonalábari bekövetkeZett változásokkal. * ■ 

69. Bulgária lényegileg mezőgazdasági ország, és a ktormánya fái vakban meglepő érőtel
jességgel fogott a sztálinista program megvalósításához.: Miután 1953-tóf 1955-ig gyakorlatilag 
változatlan volt a helyzet (körülbelül 60%-os szinten), a kollektív gazdaságok által elfoglalt 
földterületek aránya ezen a télen elérté á 75%-ót. Bár a rendszer'csupán ázt ’tervezi; hogy 
„két vagy három év múlva”  fejezi;bfeaikolléktivizálást„ha ugyanakkoradendülettelfolytatják 
erőfeszítéseiket a betakarítás után,i mint távaly : télen; tették, céljukat már tavaszra elérhetik;

ALBANIA

70. Albánia politikai fejlődése a legkevésbé, mutatja azokat a sajátosságokat, amelyek 1953 
óta más szovjet blokkbeli országokban megfigyelhetők;. A; május 25^e és június 3-a között 
tartott pártkongresszus kiig különbözött egy sztálinista kongresszustól, mindössze iarinyi vál
tozott, hogy elhagyták-Sztálin nevét; és meghirdették abarátságot Jugoszláviával,,Ez utóbbit 
nagyon vonakodva- tették, és Hodzsa45 határozottan visszautasította korábbi -iazóta;elhunyt — 
vetélytársának; Dzódzének47 a rehabilitálását, akit 1949-ben azzal á i váddal; végeztetett ki, 
hogy Albániát: Tito igája alá akar-ta hajtani; Bár a- (valószínűleg megalapqzdttjditoistg konspi- 
rációs: vádakat:visszavonták, i a vád; többiuésze megüiaradti Tito1 viszont: azt; tudatta, < hogy 
távolróbsem’elégedettáz Albániában történtekkel. ’ ' • /

71. Az albán kormány: ragaszkodott a inehézipart,, vagyis' főként a bányaipart. féjlésztŐ po 
litikájáhdzl. Erőteljesén hozzáfogtak a mezőgázdaság kollektivizálásához-is,: noha a dohiborza 
ti viszonyók >4k' a' lakosság jellemzői nehezebbé1 teszik erinek a ifelaidatnsk a mej

43. Anion tanév Jugov (1904—1991), bolgár kommunista1 politikus,, 1937—1962 közöli a BKBBB tágja, ,1949-1936 

között miniszterelnök-helyettes, 1956-tól 1962-ig miniszterelnök volt. /  j
44i; Trajtso Kosztok (;l897^1Í949);;bolgár kommuriista poÉtikus.i A BKP KB 1949.;márc5aé26-27áiilfeénKosztovot 

. a „moszkókilU szárnnyal*? (Szembeni álló',;hazai kommunisták” első számú vezetőjét „párt- és s/.ovjetelleneste- 

: vékonyságúért'* j „nacionalista elhajlásért”  és a oTito-íéle íasiszta bandával’ ,’ való együttműködés miatt megfősz- 
tolták KB-;PB- es Icoimánytagságától, ésdeoember lJ-én kivégezték.ir,

45 TVajcso Kosztovot valójábancsak 1961 novemberében rehabilitálták. ; . A
46 Enver Hodzsa (Hoxha) (1908-1985), albán kommunista politikus. 1943-tól haláláig az Albán Kommunista Párt 

,-í ii főtitkára; illetve:első,titkára, 1946-tól l954rig miriisáerelnökvolt/ ; i :., h - 1 i í, i i i : :
47 : Koci Dzodze (Xoxe) (1911-1919), alhán knmmumsta politikus. 19i'6-i949közoU belügyminiszter és az Albán 

vl&mniúuista’Bártíkáderosktályának vezetője volt.: 1949-ben yiártóztstták, és árulás vádjával kivéigeztélL A ;;
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mint például Bulgáriában. A kormány közlése szerint a kollektív gazdaságok száma körülbe
lül a duplájára nőtt 1955-ben, és előirányozták, hogy a „társadalmi tulajdonba vett”  földek 
(ebbe beletartozik mindenféle szövetkezeti forma) aránya 1960-ban élje el a 85%-ot.

72. Az a tény, hogy a vezetés ezen a nehéz pályán kívánja tartani az országot, maga után 
vonja a szilárd hatalom szükségességét, és még ha januárban belső amnesztiát hirdettek is, 
úgy tűnik, hogy az albániai kormány a szovjet blokk országai közül a legkevésbé lazította a 
kontrollját a lakosság felett.

II. RÉSZ
AZ OLVADÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

73. A szatellit államokban egy éve zajló eseményekben elég sok közös vonást fedezhetünk fel 
ahhoz, hogy általános megjegyzéseket tehessünk a szovjet blokk egészéről. Nyilvánvaló, hogy 
ezeknek az államoknak a népessége és kormányai ugyanabban a helyzetben vannak, és hoz
závetőleg hasonló társadalmi és politikai erőknek vannak alávetve (például a kormányokat 
olyan népszerűtlen klikkek alkotják, amelyek végső soron Moszkvától függenek, és amelyek 
országaikban a gazdasági és politikai elmaradottság problémáival küszködnek).

74. Az olvadás alapvetően két jelenségben nyilvánul meg: egyrészt a) a biztonsági szer
vek szerepének és a rendőri terrornak az egyértelmű korlátozásában, másrészt b) az értelmi
ségi szólásszabadság növekedésében, és abban, hogy élesebb és lényegibb kritikát fogal
maznak meg a különféle rendszerek számos gyakorlatával szemben. Ehhez a két jelenséghez 
bizonyos esetekben másodlagos jellemzők is társulnak: a parlament tevékenységét felélesz
tik, a nyugatiakkal szembeni ellenséges megnyilvánulások csökkennek (a szakszervezeteket 

-megújítják, a katonai költségeket csökkentik, átszervezéseket hajtanak végre a hierarchia 
csúcsain, kevésbé érződik magatartásukon a Szovjetuniónak való szolgai alárendeltség).

75. Hiba volna úgy értékelni az olvadást, mintha azt a tömegek elégedetlensége kénysze
rítette volna rá a makacs rendszerekre, vagy mintha Moszkva által bőkezűen osztott enged
mény lenne, amit a különböző országok kommunistáinak a Szovjetunió írt volna elő. Éppen 
ellenkezőleg, meg kell látnunk, hogy ez az olvadás egész egyszerűen a sztálinizmus által lét
rehozott politikai és gazdasági helyzetből következik, amit zsákutcának minősíthetünk bel- és 
külpolitikai téren egyaránt. A könyörtelen kizsákmányolás sztálinista technikája lehetővé tette, 
hogy elvegyenek a tömegtől mindent, amit az csak adni tudott. A gazdasági téren végrehajtott 
további fejlesztés azonban egyre nehezebbnek bizonyult, a dolgozó osztályok közönyösek vagy 
legalábbis fásultak lettek, a mezőgazdasági helyzet (nem csak a szatellit államokban, de a 
Szovjetunióban is) továbbra is kritikus, és félő, hogy katasztrofálissá válik. Külpolitikai téren 
a közvetlenül a háború után elért sikereket megerősítették ugyan, de éppen ez a konszolidá
ciós folyamat akadályozta a további előrehaladást. Úgy tűnt tehát, hogy új módszerekre van 
szükség.

76. A Moszkva által a kialakult helyzetre adott válasz nem az egyetlen lehetséges megoldás 
volt. Ügy látszik azonban, hogy különböző tényezők kizártak más számba vehető megoldási 
módokat (például széles körű tisztogatást és kalandor külpolitikát, vagy éppen ellenkezőleg, 
a nehézipart fejlesztő politika elhagyását); ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a tömegek 
passzív ellenállása és a nyugati országok aktívabb ellenállása kényszerítette rá a kommunis
ta vezetőkre az olvadás politikáját.

77. Döntő pillanat volt, amikor Moszkva elhatározta a biztonsági szervek szerepének csök
kentését. (Aligha lehet kétséges, hogy van bizonyos kapcsolat e döntés és Berija bukása kö
zött, de arról, hogy pontosan miben áll ez a kapcsolat, sok évig folynak majd viták.) Ez az

/
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átalakulás átterjedt a szatellit országokra is, és bátran állíthatjuk, hogy az olvadás eredete vi
lágosan erre az eseményre vezethető vissza. (A blokkon belüli szellemi légkör természetesen 
már Sztálin halála után változni kezdett. Berija bukása és a rendőrségnél végrehajtott ezt kö
vető átalakítások éppen az általános légkörnek e megváltozása nyomán váltak fontossá, és fej
tettek ki jelentős hatást.)

78. Ennek az eseménynek a fő következménye az volt, hogy vitákat és kritikát inspirált az 
„ideológiai aktivizmus”  köreiben, vagyis az írók, az újságírók, az előadók, a tudósok és mű
vészek stb. világában. Ezek a rétegek, amelyeknek az a szerepe egy kommunista államban, . 
hogy megszerezzék a tömegek támogatását a rendszer által előírt programokhoz, világosan 
megértették, hogy Sztálin idejében elvesztettek minden kontaktust hallgatóságukkal. A tanu
lók megtanulták ugyan a sablonos válaszokat, de valójában nem figyeltek többé a mester sza
vára. Ezt a helyzetet kívánták a hatalmon lévő rendszerek orvosolni azzal, hogy hosszú habo- . 
zás után alsóbb szinteken engedélyezték a kritika megfogalmazását.

79. A vezetők kezdettől fogva tartottak attól, hogy a kritika kicsúszik az ellenőrzésük alól. 
Szükséges rossznak tartották: szükségesnek, mivel helyre akarták állítani, és működésbe kí
vánták hozni a vezetőket a tömegekkel összekötő „közvetítő rendszert” , és rossznak, ameny- 
nyiben e közvetítőkön keresztül nyomást gyakoroltak a kormányra hogy rábírják politikájának 
alapvető megváltoztatására. Morawski48, az egyik fő lengyel teoretikus a következőképpen 
magyarázza ezt: „Bátorítani akarjuk a vitát különféle politikai, kulturális és gazdasági kérdé
sekről, abból a célból, hogy szélesebb utat nyissunk ideológiánk számára, és terjeszthessük 
politikai elveinket.”

80. Az „aktivisták”  valóban nagyon aktívak lettek, amint megértették, hogy a hatalom bi
zonyos mértékig a valódi kritikát is el fogja tűrni. Ahogyan a párt helyi vezetői kapták meg 
Moszkva utasításait, az alulról megfogalmazódó követelések is nekik lettek címezve. Ezeknek 
a szerencsétleneknek a reakciói az egyes szocialista országokban jelentős különbségeket mu
tatnak. Az eredmények alapján ítélve megkockáztathatjuk a feltételezést, hogy a lengyel po
litikai bizottság szinte kedvezően fogadta az olvadást. Ismeijük azonban egy író nyilatkozatát, 
aki 1956 márciusában egy lengyel újságban kijelentette, hogy az olvadás „annak a ténynek 
az ellenére ment végbe, hogy a vezetők nemcsak nem tettek meg minden tőlük telhetőt a fo
lyamat gyorsítása érdekében, de számos alkalommal még fékezni is igyekeztek azt” . A déli 
szatellit országok kormányai pedig nemcsak fékezni próbálták az olvadást, de csírájában el is 
fojtották.

81. Amint a rendszerek kezdtek teret engedni az értelmiségnek, a folyamat magától ki
bontakozott. Minden egyes engedmény után egyre nehezebb lett visszautasítani a következőt. 
Komoly erőfeszítésre volt szükség, hogy véget vessenek a helyzet romlásának. Lengyelország
ban például 1954—1955-ben a rendszer több alkalommal igyekezett határt szabni a kritikának, 
de ezeket a határokat már akkor is átlépték. Magyarországon 1955-ben a rendszer kemény erő
feszítéseket tett, hogy visszatérjen a régi kerékvágásba: ezek az erőfeszítések azonban tizenhat 
hónap után kudarccal és Rákosi bukásával végződtek. Csehszlovákiában — miután csupán ki
sebb engedményeket tettek az új irányzatoknak -  a kormány júniusban általános ellentáma
dást indított, amelynek azonban ma még nem látható az eredménye.

82. Érdekes megvizsgálni annak az okait, hogy az „olvadás miért nyilvánult meg ennyire 
eltérő módon”  az egyes szatellit államokban. Különbségeket állapíthatunk meg például az

48 Jerzy Morawski (1918), lengyel közgazdász, újságíró. 1956 októberétől 1960-ig a LEMP KB és PB tagja, 1957 
májusától 1960-ig a LEMP KB titkára volt.
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északi zóna (Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország) és a déli zóna között, Kelet-Né- 
metországot külön esetnek véve.

83. Amint fentebb már jeleztük, a drámának négy főszereplője van: Moszkva, a szatellit 
államok vezetői, a szatellit országok értelmisége és a nép. Az első tényleges szerepét a legne
hezebb pontosan elemezni. Annyi bizonyos, hogy Moszkva általános utasításokat bocsátott ki 
a „liberalizálás és demokratizálás”  irányában, az utasítások alkalmazásához szükséges konk
rét intézkedések megválasztását azonban a helyi vezetőkre hagyta. Továbbá úgy tűnik hogy a 
szovjetek állást foglaltak a szatellit vezetők személyével kapcsolatban is, és vétót emeltek, 
amikor úgy látszott, hogy a helyzet veszélyesen romlani fog (mint Magyarországon 1955 ele
jén), vagy váltásra ösztönöztek, amikor úgy tűnt, hogy a régi vezetők túlságosan konzervatí
vak, vagy teljesen elvesztették a hitelüket (Cservenkov és Rákosi). A szovjetek tehát két 
irányban fejtették ki tevékenységüket. Egyrészt maguk ösztönözték az olvadást, másrészt je 
lenleg már határt kívánnak szabni elterjedésének. Új vezetők kinevezése esetén az adott or
szág kommunistái által elfogadhatónak tartott jelöltek közül, úgy látszik, az utóbbi időben a 
„keményebbek”  megválasztása érdekében nyilvánult meg a szovjet nyomás (Ochab, Gerő, 
Jugov). Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a szovjetek minden kétséget kizáróan eltökél
ték, hogy fenntartják ellenőrzésüket a szatellit országok felett, és továbbra is képesek gyako
rolni ezt a kontrollt mindaddig, amíg az olvadás nem lépi át nagymértékben az utóbbi három 
év során elért szintet. Semmi sem valószínűsíti, hogy az olvadás elterjedtsége tekintetében az 
egyes szatellit államok esetén megállapított különbségek annak lennének betudhatok, hogy 
Moszkva eltérő módon lépett fel az egyes országokban; a szovjetek egyszerűen csak enged
ték, hogy a nemzeti jellegzetességek tükröződjenek a különböző rendszerek által hozott intéz
kedésekben. Talán kissé sürgették Bulgáriát, és biztosan visszafogták Lengyelországot (lásd 
erről a témáról Bulganyin49 augusztusban Varsóban mondott beszédeit), de mindenesetre 
ügyesen tartózkodtak attól, hogy Sztálinhoz hasonlóan mindenkit ugyanabba a mintába kény
szerítsenek bele.

84. Az egyes szatellit országok vezetői valószínűleg kissé különböző nézőpontból közelí
tenek az olvadás problémájához. A lengyeleknek még Sztálin uralma idején is sikerült bizonyos 
mértékig eltérniük a normától: például sohasem szerveztek látványos Tito-ellenes pereket, 
úgyhogy a fő „titoisták”  közül egyedül Gomulka érhette meg a rehabilitálást. Ezért nem meg
lepő, hogy éppen a lengyelek léptek elsőként a desztalinizáció útjára. A másik szélsőségnek 
Rákosit tekinthetjük. Több mint egy éven át minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, 
hogy újra rákényszerítse a sztálinizmust (Sztálin nélkül) egy olyan népre, amely kétségtele
nül a legnehezebben kormányozható egész Európában. Általánosan megfogalmazhatónak tű
nik, hogy az északi zónában található országok kormányainak a népükkel való kapcsolataik
ban könnyebb volt megvalósítani az erő alkalmazásáról a meggyőzésre történő átmenetet (még 
távol vagyunk e folyamat befejeződésétől). Az északi zóna minden szatellit országában meg
figyelhető, hogy a kommunista pártok már jelentős szerepet játszanak a nemzet életében. Volt 
olyan időszak, amikor a marxizmus kedvező fogadtatásra talált az értelmiségiek és a szakszer
vezeti aktivisták körében. Csehszlovákiában a pártnak több mint egymillió tagja volt 1946- 
ban, és a kommunisták megszerezték a szavazatok több mint egyharmadát az ebben az évben 
tartott választásokon. Magától értetődik, hogy azok a vezetők, akik ekkora támogatottságra 
számíthatnak (még akkor is, ha ezt a bázist a kommunista rendszer szélsőségei megrendítet

49 Nyikolaj Alekszandrovics Bulganyin (1895—1975), szovjet kommunista politikus, marsall. 1948-tól 1958-ig az
SZKP KB Elnökségének tagja, 1955-1958 között miniszterelnök volt.
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ték), vállalhatnak némi kockázatot, és engedélyezhetnek bizonyos fokú „liberalizációt” , ami 
érthetetlen lenne a Hodzsát körülvevő parányi albán klikk esetében.

85. A harmadik főszereplőnek, vagyis az értelmiségi osztálynak a szerepe szintén eltérő 
az egyes országokban. Nehéz érvényes véleményt formálni a nemzeti karakter bonyolult kér
déséről. Mégis úgy tűnik, joggal mondhatjuk, hogy a nemzeti karakter Lengyelországban és 
Magyarországon lehetővé tette, hogy az agitáció igen széles körben elterjedjen, és a kommu
nista rendszer legalapvetőbb hibáit is célba vegye. Csehszlovákiában viszont az „aktivisták” 
sokkal óvatosabban fogalmazták meg a panaszaikat, míg a déli szatellit országokban csak bi- , 
zonyos egyének merték felemelni a hangjukat. Kelet-Németországban az elégedetlenség fő
ként abban nyilvánult meg, hogy folytatódott a tömeges kivándorlás.

86. Magától értetődik, hogy a nép hozzáállását a rendszerhez egyaránt befolyásolja a 
„nemzeti karakter”  és a történelem. Véleményünk szerint főként a fásultság és nem az aktív % 
ellenállás kényszerítette a kormányokat arra, hogy megkíséreljenek javítani a dolgozó osztá
lyokkal való kapcsolatukon. De ez a fásult közöny kevésbé hatásos, ha a nép eddig is ezt a 
hozzáállást tanúsította a történelem által rákényszerített minden népszerűtlen vezetővel szem
ben, mint Romániában és Bulgáriában. Az ilyen passzív ellenállás terjedése nagyobb jelen
tőséggel bír viszont Lengyelországban, ahol a kommunista kormánynak közvetlenül a háború 
utáni években sikerült lelkesedést keltenie a lakosság, főként a fiatalok körében az újjáépí
tési és fejlesztési programjaihoz. A poznarii felkelés nemcsak azért volt különösen nyugtala
nító a kormány számára, mert az uralmát fenyegette, hanem amiatt is, mert megmutatta, hogy
a párt és a nép között mennyire megromlott a viszony.

87. Van egy tényező, amely mindhárom csoport, vagyis a vezetők, az értelmiségiek és a 
nép attitűdjét egyaránt befolyásolja: a nacionalizmus. Hatása azonban nem ugyanolyan min
den országban. Lengyelországban és Kelet-Németországban a lakosság körében az oroszokkal 
kapcsolatban mindenkor megnyilvánuló ellenséges érzület az egyik legsúlyosabb probléma, 
amellyel a kormányoknak szembe kell nézniük. Igen meglepő látni, hogy az olvadás mennyi
re hozzájárult ennek az ellenérzésnek az újjáéledéséhez. Csehszlovákiában és Bulgáriában a 
nacionalizmus szerepe kissé eltérő, mivel a történelem során mindig a szomszédos országok 
ellen irányult. A szovjetek valójában még tőkét is kovácsoltak a korábbi pánszláv érzelmek
ből. Magyarországon a külföldről a népre erőszakolt és az 1944-es bevonulásukkal nem 
éppen kellemes emléket maguk után hagyó szovjet csapatok által támogatott rendszer jelen
valósága nagyobb súllyal esik a latba, mint a korábbi magatartás. Feltételezhetjük, hogy a ro
mánok nem törődtek bele sem Besszarábia elvesztésébe, sem egy olyan kormány uralmába, 
amelynek kulcspozícióiban alig vannak valódi románok. Úgy tűnik mindenesetre, hogy ez a 
neheztelés viszonylag passzív hozzáállásban jut kifejezésre. Az albánok talán a legérdekeseb
bek, mivel nacionalizmusuk a Moszkvával való kapcsolatok szélesítésére törekszik. Területi 
értelemben az albánoknak nincs félnivalójuk a szovjetektől, mindent elveszthetnek viszont a 
jugoszlávokkal szemben. Talán leginkább ezzel magyarázható, hogy Hodzsa miért távolíthat- 
ta el riválisát, Dzodzét, és miért állhatott Sztálin oldalára annak Titóval való viszálya idején.
A félelem, hogy Tito bekebelezi az országot, továbbra is az egyik legfontosabb tényező, ami 
megakadályozza, hogy Albániában új politikai irányvonalat fogadjanak el.

88. Nem könnyű pontosan meghatározni Tito befolyását a szatellit államokban végbement 
fejlődéshez hozzájáruló többi tényezőhöz képest. Ésszerű feltételezni, hogy Moszkvával való 
kibékülése nagyobb hatással volt a négy Jugoszláviával határos országra, mint Lengyelország
ra vagy Csehszlovákiára. Mégis valószínű, hogy Gomulka rehabilitálása, legalábbis közvetve, 
összefügg a Tito és Moszkva közötti új kapcsolattal. Tito befolyása bizonyára inkább a veze
tők kiválasztásánál érvényesült, mint a tisztán politikai kérdésekben. így részben neki tulaj-
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doníthatjuk a felelősséget Rákosi bukásáért és Cservenkov félreállításáért, másrészt viszont 
bizonyosan elhanyagolható szerepet játszott a lengyel értelmiség szabadságának növekedésé
ben. Elvégre Tito nem nevezhető éppen liberális demokratának. Moszkvával való szakítása 
előtt a szatellit országok vezetői között ő volt az egyik legerőszakosabb baloldali politikus, és 
a többi ország „titoistái”  — mint Gomulka, Rajk, Slánsky stb. — általában szintén rendkívül 
„keménynek”  mutatkoztak. Illúzió lenne tehát részünkről azt remélni, hogy Tito, aki most töb- 
bé-kevésbé visszatért a kommunista táborba, arra fog törekedni, hogy felszabadítsa a többi 
szatellit államot ideológiai szolgaságuk és a „proletárdiktatúra” alól, hogy egy valóban de
mokratikus berendezkedés felé irányítsa őket. Az szintén kétséges, hogy Jugoszlávia fontos 
szerepet játszana abban, hogy a szatellit országok politikai függetlensége növekedjék Moszk
vával szemben. Akárhogy is áll a dolog, jelzés értékű, hogy Lengyelország az egyetlen szatel
lit állam, amellyel Tito eddig elfogadta a pártközi kapcsolatok újrafelvételét. A NATO-orszá- 
goknak mindenesetre gondosan meg kell vizsgálniuk, hogy a szovjet blokkon belüli jugoszláv 
befolyást nem lehet-e valamilyen módon a Nyugat érdekeinek a szolgálatába állítani.50

ÖSSZEFOGLALÁS

89. Amint láttuk, az olvadás folyamatának eredete a szatellit országokban a lakosság passzív 
ellenállására vezethető vissza, amellyel az emberek a népszerűtlen rendszerek terveihez tő
lük kért újabb áldozatok miatt tiltakoztak. A szovjetek reakciója, amely lényegében minden 
szatellit államban megegyezett, abból állt, hogy lazítottak kissé a gyeplőn, főként az értelmi
ség sztálinista formulákat előíró szabályain enyhítettek. Ez a szovjet politika természetesen az 
enyhülési politika globális stratégiájának keretébe illeszkedik. A szatellit országok vezetői, 
akiket alulról értek a támadások, amikor egy engedmény újabb követeléseket szült, szembe
helyezkedtek az olvadással. Egyes országokban jelentős sikereket könyvelhettek el, míg má
sutt újabb védővonalak mögé kellett visszahúzódniuk.

90. A három évvel ezelőtti helyzethez képest elég nagy fejlődést figyelhetünk meg társa
dalmi, intellektuális, sőt politikai téren is, legalábbis egyes szatellit államokban. Bizonyos 
áramlatok erőteljesen megindultak, de túlzott optimizmus lenne és végső soron a marxista né
zőpont elfogadását jelentené, ha azt állítanánk, hogy ez a fejlődés feltartóztathatatlanná vált, 
és a társadalmi struktúra radikális átalakulása a szatellit országokban a közeljövőben elkerül
hetetlen lesz. A jelenleg hatalmon lévő kormányok még vissza tudják fordítani ezt a tenden
ciát, ha hajlandók lesznek megfizetni ennek az árát, vagyis ha a régi sztálini módszereknek 
megfelelően újra a könyörtelen elnyomás eszközéhez nyúlnak.

91. Veszélyes lenne a Nyugat számára, ha a józan észt a reménnyel helyettesítené, és azt 
hinné, hogy az olvadás sokkal messzebb haladt, mint ahogyan az a valóságban történt. A Nyu
gatnak kétségtelenül érdeke, hogy az olvadás kibontakozzon: szabad hagyományainknak 
megfelelően csak örülhetünk ezeknek a fejleményeknek.

92. A Nyugat számára tehát a következő kérdés vetődik fel: mit tehetünk, hogy siettessük 
az olvadást? Annyi bizonyos, hogy nem szabad túlértékelnünk az erre a célra rendelkezésünk
re álló eszközöket. Lengyelország közeljövőbeli sorsa végeredményben Varsóban és Moszkvá
ban dől el, és ebben a Nyugatnak csak marginális szerepe lehet. Bizonyos hatást azonban 
mégis kifejthet.

50 A NATO Tanácsának 1956. október 24-i ülésén számos résztvevő úgy vélte, hogy a jelentés nem hangsúlyozta
eléggé a titoizmusnak mint Kelet-Európára ható erőnek a fontosságát, lásd NATO Levéltára, Brüsszel,

C-R(56)56.
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93. A nyugati országok fenntartanak bizonyos kapcsolatokat a szovjet blokk vezetőivel 
Moszkvában és a szatellit országokban egyaránt: diplomáciai téren néha a vezető személyisé
gek látogatásának köszönhetően és természetesen a nyugati vezetőknek a szovjet blokk or
szágaiban végbement eseményekkel kapcsolatos nyilatkozatai révén. A kommunista vezetők 
jelenleg szükségesnek érzik (bár számításból, de nem kevésbé őszintén), hogy a Nyugat 
barátságosabb magatartást tanúsítson irányukban. Ez ütőkártya lehet, ha a nyugatiak körül
tekintően fel tudják használni. Hajthatatlanul ellenséges magatartást tanúsítva vagy ellenke
zőleg, nem helyénvaló szívélyességet mutatva a nyugatiak és a szatellit országok népei egy
aránt elveszítenék a helyzetben rejlő előnyöket.

94. A Nyugat országainak vannak bizonyos kapcsolódási pontjai a szatellit államok értel
miségével és népeivel is a kölcsönös látogatások és a rádióadások révén, továbbá azáltal, 
hogy a nyugati kiadványok növekvő mértékben terjednek a szovjet blokk országaiban. Ezek
nek a kontaktusoknak köszönhetően bátorítani lehet az aktivistákat, hogy folytassák harcukat 
vezetőik ellen. (Megismertethetik például a fő szatellit államokban végbement eseményeket 
azoknak az országoknak az értelmiségével, amelyekben az olvadás lassabban halad előre.) A 
nyugatiaknak arra is fel kell használniuk ezeket a kapcsolatokat, hogy a rab népek tudomá
sára hozzák, mennyi rokonszenvet ébresztenek Nyugaton a szabadság érdekében tett erőfeszí
téseik. Minthogy azonban nem áll szándékunkban, hogy erőt alkalmazzunk felszabadításuk 
érdekében, nem szabad őket hiábavaló lázadásokra ösztönözni. Hogy megmutassuk a köve
tendő utat, inkább azokra az engedményekre hívjuk fel a figyelmüket, amelyeket a lakosság 
már eddig kicsikart a kormányoktól, úgy, hogy türelmesen és látványos megnyilvánulások nél
kül megvonta azoktól a támogatását.

A dokumentumot fordította Kecskés Gusztáv
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