
Történelem, tudat, 
egység 
Kerekasztal-beszélgetés 
a félévszázados népfrontmozgalom 
történetéről 

A honismereti mozgalom kiemelkedő feladata a Hazafias Népfront félévszázados történetére vonatkozó 
dokumentumok, tárgyi emlékek és visszaemlékezések gyűjtése és megőrzése. A munka immár hosszabb idő 
óta fontos helyet foglal el több bizottság, szakkör, munkaközösség tevékenységében. A tények és a ta-
pasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a népfront történetére vonatkozó emlékek gyűjtése tíz- és 
tízezrek ügye. Folyóiratunk ehhez a munkához kívári segítséget nyújtani a népfrontmozgalom történeté-
vel kapcsolatos kerekasztal-beszélgetés megszervezésével, amelyen részt vettek: GYÖRFFY SÁNDOR, a 
Munkásmozgalmi Múzeum osztályvezetője; JUHASZ RÓBERT, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá-
nak osztályvezetője; KOROM MIHÁLY egyetemi tanár, a Politikai Főiskola tudományos tanácsadója; 
StPOS LEVENTE, a Párttörténeti Közlemények című folyóirat szerkesztője; SOMLYAI MAGDA, az 
ELTE tanára; VASS HENRIK, a Párttörténeti Intézet nyugalmazott igazgatója; ÁGOSTON LÁSZLÓ, a 
Honismeret szerkesztőbizottságának elnöke. 

ÁGOSTON LÁSZLÓ: Kedves Vendégeink! A Honismeret szerkesztő bizottsága nevében nagyon köszönöm 
Önöknek, hogy kerekasztal-beszélgetésünkre a meghívásunkat elfogadták. A Hazafias Népfront mozgalmá-
nak története fontos, szerves része a magyar politikatörténetnek. Alapvető érdekünk, hogy e mozgalom 
múltjával minél alaposabban megismertessük valamennyi mai aktivistáját, és amennyire csak lehet, a ma-
gyar politikai közvéleményt is. 

A népfrontmozgalom fél évszázad óta fontos tényezője a nemzeti egység építésének; a nemzeti gondol-
kodás, az önbecsülés és önismeret erősítésének. A mozgalomra történelmünk mostani szakaszában újszerű 
feladatok várnak, amihez minél jobban fel kell használnunk a megelőző fél évszázad tanulságait, tapasz-
talatait, értékeit. És még egy körülmény: felnőtt országunkban egy új nemzedék, új generációk lépnek a 
népfront aktivistáinak soraiba. Halaszthatatlan kötelezettségünk annak alapos megismertetése, hogy 
mindaz, amit teszünk, honnan ered. Ez indította a folyóirat szerkesztőbizottságát, hogy átfogóbb, na-
gyobb anyagban számoljon be a népfrontmozgalom történetére vonatkozó tudományos kutatómunka je-
lentőségéről, helyzetéről. Ez is része a honismeretnek. 

Többet nem is kell mondanom. Az írásban megküldött kérdéseket sem kell kőbevésettnek tekinteni, 
ettől el lehet térni, a sorrendet is meg lehet változtatni. Az volna jó, hogy elkezdjük, és az idő majd vala-
hol befejezteti velünk. 

VASS HENRIK: Megjelent-e az az útmutató a Honismeretben, melyet a pályázat résztvevői részére ké-
szítettünk, mert az rövid, vázlatos áttekintést adott a magyar népfrontmozgalom történetéről? 

ÁGOSTON LÁSZLÓ: Igen, megielent. 

JUHÁSZ RÓBERT: És van is visszhangja. Pályaművek érkeztek. Ezek között vaskosabbak és kevésbé ter-
jedelmesek is vannak. Egy munka ezekből a kongresszusra meg is jelent, a pályázat hatására született a Haj-
dú-Bihar megyei történet. 

A kutatás azzal a két kötettel indult, ami A magyar népfront története, dokumentumok címmel a Kossuth 
Kiadónál jelent meg. És amelyik tudomásom szerint mindmáig egyedülálló a szocialista országok ilyen jelle-
gű publikációi között és amennyire tudom, tőkés országokban sem jelenik meg hasonló. 
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SOMLYAI MAGDA: Jugoszláviában igen, de nem ilyen teljes. 

JUHASZ RÓBERT: Folytatásban megjelent a magyar kiadás olvasmányosabb feldolgozása, egy kisebb 
kötet is, és remélem, hogy sikerülni fog az a vállalkozás, amit a Kossuth Könyvkiadó indított el, amit tíz 
évre szán, ezzel a feleimmel: Népfront Magyarországon. Ennek az első kötete jelent meg a múlt év végén 
a Kommunista Internacionálé VII. , és a Hazafias Népfront VIII. kongresszusa tiszteletére. Ez a nép-
frontalakulás körüli dokumentumokat teszi jó válogatásban közzé. 

Úgy gondolom, hogy a pályázat jegyében írandó „népfronttörténelem" akár akarjuk, akár nem, ugyan-
csak két részre fog bomlani: egyik, amit a hivatásos történészek csinálnak, és lesz egy olyan ágazat, ami 
— nem sértő szándékkal mondom — úgynevezett laikus történészek, történelem iránt érdeklődők — sa-
ját visszaemlékezéseik, vagy mások emlékeinek összegyűjtése alapján — kívánnak a pályázat körében 
megjelentetni, illetve elbírálás alá bocsátani. 

KOROM MIHÁLY: Azt hiszem, hogy az ötvenéves népfrontmozgalom történeti szakaszolása az egyik 
fontos alapprobléma. Nagyjában-egészében a következő öt fő periódusra tudnám felosztani a népfront-
mozgalom történetét. Az első időszak a Komintern VII. kongresszusától, illetve 1935-től 1939—1940-ig 
tart. Az az időszak, amikor a népfrontmozgalom részben politikai, eszmei, eszmei-politikai történeti síkon 
épül, illetve újra előtérbe kerül Magyarország esetében a nemzeti problémák megoldásának egyik módja-
ként. Talán ebben az időszakban igen fontos, hogy a mozgalom központi gondolata, központi célja egy 
demokratikus átalakulás radikálisabb kezdete. Azok az osztályok, amelyek a népfrontmozgalom számára 
ebben az időszakban, tehát a II. világháború kitöréséig előtérbe kerülnek, a munkásosztály, a szegény-
parasztság, az értelmiségi, a városi kispolgári rétegek. Ebben az időszakban más rétegek csak szavakban, 
néhol jelszóként kerülnek elő. Azt hiszem, hogy az osztályalapot vizsgálva egyértelmű: ebben az időszak-
ban a Horthy-rendszer felszámolása van napirenden. 

A második történelmi periódus a háború kitörésétől 1944 végéig tart. Ebben történik meg a népfront-
mozgalom elveinek kidolgozása. A mozgalom túllép a nemzeti függetlenségi követelések keretein, új mi-
nőség irányába fejlődik. Ez ugyancsak összetett, fokozatos átmenet. Jellemzője részben 1939-től már a 
függetlenség védelme, majd azután, hogy a fokozatos elvesztés bekövetkezik, a függetlenség visszaszer-
zése. Ez az időszak, amikor osztálybázisa vonatkozásában a népfrontmozgalom nemzeti függetlenségi front-
tá alakul át, tehát a korábbi munkás, dolgozó-paraszt és más dolgozó rétegek mellé felsorakoznak azok a 
különböző rétegek, amelyek nemcsak munkából élnek, hanem bizonyos polgári kizsákmányolásból Tehát 
szélesedik a nemzeti keret, szükségszerűen az osztálybázistól egészen az uralkodó osztályok némely cso-
portjáig. 1942-ben már felvetődik az a kérdés is, a népfrontmozgalmon belül, hogy nem frontálisan a 
Horthy-rendszer felszámolásával, hanem kompromisszumok keretében, az uralkodó erők bizonyos cso-
portjaival összefogva próbáljanak egy nemzeti demokratikus irányú fordulatot — és a háborúból való ki-
lépést — Magyarország számára elérni. 

Ez a szakasz, ugyanúgy mint az első, a végefelé teljesedik ki és jelentkezik szervezeti keretben. Az első 
időszakban a legnagyobb szervezeti keret a Márciusi Front volt, amely tulajdonképpen egy látható, élő 
tevékenységet jelentett. Itt a Történelmi Emlékbizottság, majd a Magyar Front, illetve azután Bajcsy-
Zsilinszkynek a Nemzeti Felszabadító Bizottsága az, amely ezt a keretet adja. 

Harmadik periódusként vizsgálandó az 1944—1948-as időszak. Részben azért új szakasz, mert antifa-
siszta, nemzeti demokratikus feladatok megoldása, végrehajtása, másrészről pedig a népi demokratikus 
úton a szocialista továbbfejlődés elindítója. Az osztálykerete ennek a periódusnak igen érdekes. Nem elő-
re fejlődik, szélesedik, mint a 35—39-es, 40—41-es időszak, hanem objektíve is szűkül. Az olyan nemzeti 
függetlenségi fronti talaj, ahol a németellenes burzsoázia, fő konzervatív erők is benne vannak, fokozato 
san szűkül. Hangsúlyozom, igen kimagaslóak az objektív okok is. Miután megoldódtak az antifeudális, 
antifasiszta feladatok, szociális, demokratikus munkáskérdések kerülnek előtérbe, így jobboldalról a kon-
zervatív, burzsoá erők lemorzsolódtak. 

Véleményem szerint már ebben az időszakban, 1948 közepéig szükségtelenül, szubjektív okok miatt is, 
a kelleténél jobban morzsolódtak le a szövetségesek. Gondolok itt a középparaszti, vagy kispolgári kö-
zéprétegekre. Arra, ahogy korábban nevezték, a Rákosi-féle vezetés, nem állt meg az osztályellenség poli-
tikai felmorzsolásánál, hanem továbbment tulajdonképpen a nem ellenség, a dolgozó rétegek, a dolgozó 
csoportok irányába is. Hadd mondjam meg, hogy a magyarországi népfrontmozgalom szempontjából én 
ezt tartom az eddigi legtöbb eredményt elért, legpozitívabb időszaknak. 

Még egy szempontot szeretnék kiemelni: a Nemzeti Függetlenségi Front szocializmusoa vaio atmenete-
nek egy sajátos népfronti útját. Azt az utat, amely részben már korábban felvetődött, hogy nemcsak egy-
fajta átmenet van a szocializmusba. Lehetséges olyan út is, amelyet abban a két-három alapvető sajátos-
ságban lehet kifejezni, hogy békésen, tartósan, hosszabb átmenettel, több pártrendszerrel, széles osztály-
szövetségben, valamennyi dolgozó réteggel szövetségben és úgy, hogy a szocialista hatalomba való átme-
netnél nem kifejezetten a polgárháborúra jellemző forma kerül előtérbe. 

A negyedik periódus az 1949—1957-es időszak. Én azt hiszem, hogy a népfront történetében ez az a 
korszak, amikor legkevésbé élt a lehetőségekkel, legkevésbé teljesítette küldetését. A népfront alávettetett 
a személyi kultusznak. Csak itt-ott, néha-néha a választási agitációnál, vagy a válságok elhárítására hasz-
nálták fel. Tulajdonképpen a nevében is tükröződik a visszalépés. Már ahogy 1949-ben a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Frontot Magyar Függetlenségi Fronttá változtatták, bizonyos szűkítés történt mestersé-
gesen. A szocializmus építéséhez a nemzeti is hozzátartozik. Nem volt erre a szűkítésre szükség, főleg egy 
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békés, hosszantartó fejlődési időszakban. Másrészt a Magyar Függetlenségi Népfront, a politikai mecha-
nizmusban formailag ugyan benne volt, a legfelsőbb döntési szervekben a népfront képviselete gyakorlati-
lag mégsem érvényesült. Az ötvenes évek közepére a mozgalom úgy ellaposodott, hogy 1954-ben újra kel-
lett szervezni, akkor kapta a Hazafias Népfront nevet. A baloldali szektás, dogmatikusak, éppen úgy ki-
használták a népfrontot, mint a revizionisták. 

Érdemi változás csak 1957-ben történik. Ez egyben az ötödik periódus, amely egészen mostanáig tart. 
Talán még közeli az idő, hogy ezen belül határokat tegyünk. De ez az időszak az, amikor a történelmileg 
kialakult egypártrendszeren belül a népfrontmozgalom a politikai mechanizmus egyik alapvető tényező-
jévé vált. Úgy gondolom, hogy amikor a szocializmus alapjait leraktuk, amikor a fejlett szocializmus fel-
építésén dolgozunk, akkor a népfrontnak szövetségi rendszerében újra szélesedni kell. Tehát kiterjedni 
valamennyi dolgozó rétegre, azokra is, akik a volt kizsákmányoló osztályok tagjai közül a második gene-
rációk. Ilyen értelemben tehát újra a népi egység változik nemzeti egységgé, nem osztálytartalmában, ha-
nem a népi, a nemzeti jelleggel. Ahogyan a szocialista nemzet halad, úgy haladunk előre. Gondolom ez a 
harmadik az öt szakasz közül, amelyik szintén igen pozitív, előremutató. Részletes megítélés azonban 
majd csak később várható. 

SOMLYAI MAGDA: Lényegében egyetértek Korom elvtárs által adott szakaszolással. Ha szabad lenne 
néhány gondolatot hozzátennem. Amit elsőnek szeretnék hangsúlyozni: sok minden íródott, történt a 
népfront történetének, jelentőségének a feltárásában ahhoz, hogy értsük a funkcióját és jelentőségét. És 
ahhoz is, hogy az egymással — ha úgy teszik — vitatkozó nézetek is felszínre kerüljenek. De talán ez 
kicsit így goromba és pontatlan megfogalmazás. Az a helyesebb, hogy a hangsúlyokra, azok elhelyezésére 
is jobban tekintettel legyünk. 

Az első, többször gondot okozó kérdés az előzményekhez kapcsolódik. Ahhoz a bizonyos első szakasz-
hoz, az 1945 előtti időszakhoz. Vannak, akik azt kérdezik, melyik volt előbb, a kommunisták kezdemé-
nyezése, vagy a népieké? Ki csinálta végül is a népfrontot? Én erre azt szoktam válaszolni, hogy a törté-
nelem. És ezt mivel támasztom alá? Én 1935-nél picit élőbbről indítanám a népfronteszmét. Azt mondom, 
hogy az 1918—1919-es forradalmak bukása és az ellenforradalom nagyfokú társadalmi készenlétet terem-
tett országunkban arra, hogy a progresszív politika népfrontban menjen végbe. Erre csak egyetlenegy ada-
lékot hadd mondjak. Az egyik legcsodálatosabb írása Veres Péternek, 1928-ban jelent meg a Századunk-
ban, Levél Vámbéry Rusztemhez. Amelyikben pontosan elmondja Barassainak azt a kétségbeesett helyze-
tét, amelybe az 1920-as években került, hogy már hinnie sincs miben. Ő itt teszi fel a kérdést Vámbéry 
Rusztemhez, aki a polgári radikálisokat képviseli az 1920-as évek végén és az 1930-as évek elején. Tehát 
amit hangsúlyozni szeretnék az, hogy egy készenléti állapot keletkezik. A Komintern 1935-ös határozata 
abban alkot világtörténelmi jelentőségűt, hogy felismeri és a kommunista politika alapjává teszi a népi-
jiemzeti mozgalmakat, folyamatokat. Történelmileg tisztázza, fölerősíti azokat. Az 1930-as évek Magyar-
országának sajátos pozitívuma ez a politikai készenléti állapot. Ezért van az, hogy 1935-ben, amikor bár-
milyen kicsi az illegális kommunista párt, mégis olyan elméleti és szervezeti erőt képvisel, amire minden 
irányból odafigyelnek. Ezzel az eszmei és politikai erővel képesek a magyar haladó erők 1937-re olyan 
formációt megalakítani, létrehozni, mint amilyen a Márciusi Front. A Márciusi Frontban elemi erővel ta-
láltak egymásra a kommunisták és a népiek. Nyilván szerepe volt ebben a történelem szorításának és 
egyebekben is. Ezért úgy érzem, hogy az 1930-as évek második felében fontos kísérlet indul az ellenfor-
radalmi Magyarországon, ahol a magyar progressziót sokáig a szétszórtság jellemezte és ebben van a 
Komintern-határozat kimagasló jelentősége arra, hogy azok együttesen tudjanak fellépni. 

ÁGOSTON LÁSZLÓ: Azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert a marxisták sohasem 
mondták, hogy a népfrontot a Komintern kongresszusa csinálta. A kongresszus felismert egy helyzetet, 
történelmi realitást és kidolgozta a kommunista világmozgalom ehhez illeszkedő stratégiáját. 

SOMLYAI MAGDA: Csak volt egy olyan időszaka a történetírásnak, -tanításnak, amikor — hogy úgy 
mondjam — ez volt a kályha, ahonnan el lehetett indulni, és az így megmaradt a köztudatban. 

KOROM MIHÁLY: Hadd hívjam fel a figyelmet a határozatot követő időszakra. Arra, hogy ez a folya-
mat, amiről beszéltünk, súlyos deréktörést szenvedett éppen a kommunista mozgalom pártjainak szektás-
sága miatt. Az 1920-as években, de az 1930-as évek elején a Kominternben is, és a magyar kommunista 
mozgalomban különösen, olyan jószándékú, de dogmatikus nézetek uralkodtak, amelyek állandóan vissza-
vetették az összefogási gondolatot. Ennek vetett véget 1935-ben a Komintern. Keretet adott, hogy azután 
35—37-ben kibontakozott a már népfront jellegű kommunista politika. 

VASS HENRIK: Javaslom, vigyük végig ezt a gondolatot. Azért, hogy igazságosak legyünk. A kommu-
nista mozgalomban is megvoltak ugyanis a kezdeményezések egy új arculatú népfrontpolitika felé. Ismer-
tek Lukács György Blum-tézisei, amely már felvetette a munkás-paraszt demokratikus diktatúrát, vagy 
korábban a Magyar Szocialista Munkáspárt (a Vági-párt) programja. Még valamit hadd tegyek hozzá: 
Veres Péter Balmazújvárosban arra a gondolatra jut, amire Lukács György, az európai méretű filozófus 
Moszkvában. Amikor a kétkötetes népfronttörténetet csináltuk — Juhász Róbert talán emlékszik — Mód 
Aladár is, meg jómagam is szerettünk volna még egy fejezetet az előzményekről. Akkor az nem valósul-
hatott meg, de ez valóban feladata a magyar történettudománynak, hogy a kommunista mozgalomban is, 
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az oktobrista mozgalomban is, a Szociáldemokrata Pártban is és a kibontakozó népi mozgalomban is fölku-
tassa azokat az utakat, amelyek előkészítették a Márciusi Frontot. József Attila például felvetette már a mun-
kásegység gondolatát és a fasizmus elleni széles összefogást. Ennek részletes kimunkálása még feladata a 
magyar történetírásnak. 

SOMLYAI MAGDA: A Horthy-rezsim kitűnően tudta, hogy itt mi történik. Nem véletlen, hogy a kom-
munista mozgalommal együtt a népfrontot is megfojtotta. Én úgy érzem, hogy talán a progressziónál is 
jobban tudta a hatalom, hogy mennyire veszélyes valami keletkezett itt vele szemben. 

Az 1944—1949-es időszaknál egyetlen dolgot szeretnék hangsúlyozni. Ami ellenzéki erő volt a Horthy 
Magyarországgal szemben, itt államszervező erővé lett. Hogy mennyire államszervező erő tudott lenni, 
azt az 1944 szeptemberétől az Ideiglenes Kormány megalakulásáig terjedő spontán időszak jelzi. A há-
ború pokla sokakat megtisztított sok negatív magatartástól, gondolkodásmódtól. Mások elszaladtak a fe-
lelősségre vonás elől. Voltak, akik itthon maradtak, de nem feltétlenül tartoztak korábban a népfront 
vonzáskörzetébe, azokban a tolerancia-készséget megemelte vagy megteremtette az, amit a háború alatt 
tapasztaltak, annak a felismerése, hogy az ami itt volt, tovább nem megy. Nálunk a népfronteszme hatal-
mas plebejus rétegeket vitt be a hatalom sáncaiba, tett államszervező erővé. 

Még valamit a harmadik periódushoz: 1949-cel, mint szakaszhatárral egyetértek. Én is ezt a harmadik 
szakaszt tartom a legpozitivabbnak. Tudva azt is, amit az 1962-es párthatározat kimondott, hogy Ráko-
siék végül is azzal jöttek haza, hogy övék lesz itt a hatalom. Én ezt a népfront vonatkozásában úgy mon-
danám, hogy amennyiben elismerték a történeti realitását a népfrontnak, annyiban eszközként is kezelték 
a kizárólagos hatalom megszerzéséhez. Ennek elég korán vannak jelei. Az első erős esztendő ebben a vo-
natkozásban 1947, és a mélypont 1949. Mit értek alatta? 1947-től egy jobbról balra haladó szelekció megy 
végbe. 1947-ben elbukik, hogy így mondjam, a népfronthoz mérve a jobboldal, 1949-ben pedig — és ez a 
tragédia — a Rajk-perrel elbukik párton belül a népfront. 

Az 1949—1953 közötti időszakról a történeti hűség kedvéért még annyit, hogy 1954-ben történt egy 
kísérlet a népfront feltámasztására, rendkívül szerencsétlen politikai feltételek és körülmények között, 
amely eleve magában hordozta a kudarcot. 1957-ben teljesen új korszak következik. És az sem véletlen, 
hogy ebbe szorosan beletartozik: teremtsünk jólétet, teremtsük meg a feltételeit, hogy az emberek maguk-
ra találjanak, gazdaságilag és lelkileg is. 

SÍPOS LEVENTE: Egyetértek a szakaszolással, ami itt elhangzott. Az egyik periódushoz szeretnék hoz-
zászólni, mégpedig ehhez az 1954—1956-os időszakhoz. Kicsit leegyszerűsítve nézzük ezt az 54—56-os 
időszakot. Nem egészen úgy áll a dolog, hogy itt lényegében a jellemző a negatívum volt. Olvastam az 
Országos Tanács korábbi üléseinek a jegyzőkönyveit. Hallatlanul érdekesek Nem az a helyzet egészen, 
hogy volt Nagy Imre, aki a párttal szemben egy ellenszervezetet akart létesíteni, amelyre támaszkodik és 
ez a népfront, amit teljesen kisajátít. Erre törekedett, ez igaz, meg hát nyilván Jánosi Ferenc is. De ott 
voltak más emberek is. Ot t voltak a koalíciós pártoknak olyan vezetői, akik egyáltalán nem foglalkoztak 
Nagy Imrének a dolgaival, igenis politizálni akartak, egy olyan keret volt, ami a négyéves szilencium után 
lehetőséget adott nekik, hogy megszólaljanak, politizáljanak. Az országban rengeteg helyen alakultak he-
lyi szervezetek ebben az időszakban. Ezekről nem tud senki tulajdonképpen, mert nem kutatják ezt a té-
mát, de az az ig&zság, hogy nagyon dinamikus fellendülés kezdődött meg. Csak fél évig tartott, ez igaz, a 
politikai helyzet valóban nagyon szerencsétlen volt és szerencsétlen volt az az egész indítás Nagy Imrével 
összefüggésben, ez tény. 1956 őszén a párt után a népfront élte át talán a legmélyebb válságot az összes poli-
tikai szervezet között. Sok volt a válság, teljes volt az összeomlás. Elég nehezen indult meg 1957-ben a nép-
frontmozgalom. Nagyon nagy erőfeszítésekkel és kínlódásokkal. 

VASS HENRIK: A magam részéről nagyon fontosnak tartanám, hogy valamiféle historiográfiai felmérés 
mégiscsak legyen a birtokunkban arról, hogy mi született már a népfrontmozgalom történetéről, és mit ér 
tudományosan ez az irodalom, mert nem kevés publikáció látott napvilágot és ez a nem kevés publikáció 
is sok alapvető kérdést nyitva hagy, amelyeknek a tisztázásához itt és most nagyon fontos gondolatok fel-
vetődtek. Tehát nagyon kellene egy historiográfiai felmérés, ami nem ennek a beszélgetésnek a feladata, 
de mindenképpen napirenden kellene tartani. Ehhez majd mint gazdagító tényező, ez a népfrontpályázat 
érdekes, fontos, új elemeket fog számunkra nyújtani. Amit Somlyai Magda érintett, azt hiszem, hogy vala-
mivel erőteljesebben kell erről szólni és talán még konkrétabb formában. Itt két dologról van szó, az 
egyik a népfrontmozgalom eszmei megjelenéséről a magyar társadalomban, a másik a népfrontmozgalom 
szervezeti kiegyenesedésének a folyamata Magyarországon. Én egyetértek Somlyai Magdával abban, hogy 
nekünk a Tanácsköztársaság megdöntését követő időszakig vissza kell nyúlni azoknak az elemeknek a ke-
resésében, amelyek a magyar progresszió legjobbjainak írásaiban, megnyilatkozásaiban felfedezhetőek. 
Nagy kár, hogy ez parlagon hever. A másik megjegyzésem, hogy a népfrontmozgalom előzményeit próbál-
juk meg Magyarországon kikutatni. Ne a szervezeti kereteit keressük, mert tévútra jutunk, nincsenek 
szervezeti keretei. Nem elég azt mondani, hogy szektás volt a politika, ezzel már minden el van intézve, a 
kommunista párt szerepe a népfrontmozgalom történetében a VII. kongresszusig kiiktatandó Nem igy 
van. Itt már utalás történt a Blum-tézisekre. Harc folyik azért, hogy ez a hibás és a magyar társadalmi, 
történelmi viszonyokra nem megfelelő stratégiai vonal megváltozzék, amelynek egyik állomása a Blum 
tézisek körüli vita, és annak a következményei, amelyek visszalépést jelentenek, és a népfronteszmének 
nevezett elgondolásokhoz való közelítés szempontjából. Tehát itt egy folyamatról van szó, amelyek ilyen-
olyan elemei már léteznek 1935 előtt is, és egyébként 35-öt én rögtön 36-ra javítom ki, meg fogom indo-
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kölni, hogy miért, de talán nem kevésbé fontos ennek az egész magyarországi jelenségnek a nemzetközi 
összefüggéseit keresni. Nem Magyarországon vetődik fel valamennyire is kiformálódott alakban a nép-
fronteszme, de Magyarországra eljutnak ezek az irányzatok és különböző jelenségek. A jugoszláviai kom-
munista párt programjában sokkal korábban szerepel, mint Magyarországon, a demokratikus átalakulás 
követelése. A Komintern szektás vonalától függetlenül. Román, francia, olasz kezdeményezések is van-
nak. 

GYÖRFFY SÁNDOR: Csehszlovákiában megjelenik a Sarló. 

VASS HENRIK: Nagyon köszönöm. Tehát ott van a mi magyar vonatkozású, és a mi nemzetközi, egy-
ben Sarló-mozgalmunk, amely kimondottan népfrontos jellegű. A rendkívül bonyolult nemzetközi össze-
függések nélkül az előzmények Magyarországon sem érthetők, tudományosan nem is közelíthetők meg. 
Alapvető kérdésnek tartottam tehát, hogy a népfrontmozgalom magyarországi megjelenésének, eszmei 
megjelenésének nemzetközi aspektusait mindenképpen vizsgálni kell, ha Magyarországon a népfronteszme 
szervezeti formáira is választ keresünk. Ezek a nemzetközi aspektusok még a népiekre is hatással voltak. 
Én tényleg nem gondolkodtam ezen, nagyon érdekes, amit Somlyai Magda mondott és nagyon elgondol-
koztató, ez a tyúk és a tojás kérdés, mi volt előbb, ki csinálta, hogyan, miképpen a népfrontot!, — én tel-
jesen egyetértek azzal a megfogalmazással, hogy a történelem. Nem is lehet tényszerűen kimutatni, annyi 
személyes egyedi elem formálta, egyéni megnyilvánulás alakította Magyarországon a népfront gondolatot, 
melynek mezsgyéje még teljesen szűz, felszántatlan. A történeti irodalomban és az irodalomtörténetben is. 

Ami 1935-öt és a VII. kongresszust illeti, semmiképpen nem helyes Magyarországot dátumként idézni. 
Azt hiszem, Korom Mihály ezzel egyet fog érteni. Magyarországon van bizonyos ellenállás a népfront-
eszme szervezeti formáinak és az eszmei vonalának a VII. kongresszuson meghirdetett módon való köve-
tésében. Ennek egyik fő képviselője, sajnos, Kun Béla. Nem véletlen, hogy 1936-ban a Komintern ellen-
őrző bizottsága kiszáll Magyarországra, vizsgálatot indít, mert úgy ítélte meg a magyar párt korabeli ve-
zetősége, hogy itt nincs tennivaló, mert eddig is a VII. kongresszuson meghirdetett politikai irányvonalat 
követtük. Ez volt a hivatalos álláspont. És a nagy fordulatot megint Kun Béla hajtja végre a híres és na-
gyon szép, Beszélgetés szociáldemokrata elvtársakkal és vezetőkkel című tanulmányával, amelyben ő kö-
vetkezetesen elfogadja, meghirdeti a VII. kongresszuson meghirdetett népfrontpolitika magyarországi al-
kalmazásának szükségességét, konkrét gyakorlati formáit. 1936 februárja e dokumentum megszületésének 
— nem tévedek ugye — az időpontja. Közben történtek olyan dolgok, hogy a Komintern leváltja a ma-
gyar párt vezetését a késlekedés miatt. Elsietett, hibás álláspontnak ítéljük meg ezt az intézkedést, a hát-
tere, az oka az valóságos. A következmény eltúlzott, elhibázott. Igen nagy törést idézett elő a magyar 
párt politikájában, a népfronteszme érvényesítésében is és még abban is, hogy csak 1937-ben kezd az első 
szervezeti forma kialakulni, és ezért mondom, hogy nem szabad a politikai eszmei útkeresést a szervezeti 
formákkal összekeverni, van amikor ez találkozik. Ezért azt hiszem, a Korom Mihály által itt felvázolt 
szakaszoláson belül is rendkívül fontos az alszakaszolásnak a kitapintása, kikutatása. Itt konkrétan szó 
volt az 1957 utáni időszakról. Ez nagyon sommás, összetett folyamat megy végbe még az MSZMP politi-
kájában is a népfront helyének, szerepének a megítélésében. Közelebbről szólva, arról a kérdésről, milyen 
konkrét feladatokat kell a népfrontnak átadni, mit oldhat meg a népfront ebben a társadalomban, hogy 
válhat össznemzeti erővé. 

Fölvetek egy másik, az előbb már mondtam, historiográfiai kérdést. Nagyon kényes, nehéz elméleti, 
történeti, szakmai szempontból egyaránt felelős munka, aminek alapján majd meg lehet határozni, mik 
azok a kérdések, amelyek Magyarországon kikutatlanok, tévesen megítéltek, vagy például nem jó, nem 
helyes utat követnek. Egy másik nagyon fontos, gyakorlatinak látszó téma a népfrontmozgalom emlékei-
nek a gyűjtése, ami nagyon értékes forrásanyagot nyújthat nekünk ahhoz, amelynek alapján a további 
munkálatok folytathatók. A honismereti mozgalom egyik központi feladata napjainkban ebben a téma-
körben szerintem a népfrontmozgalom tárgyi anyagainak felkutatása — decentralizáltan — a legkisebb 
közösségekig bezárólag. Nagyobb erőket koncentrálva azokra a területekre, ahol tudjuk, hogy voltak 
népfrontos megmozdulások, törekvések és nagyon sok levél és más tárgyi emlék őrzi ennek az em-
lékeit, beleértve például a fényképanyagokat. A másik pedig, amiről már talán a 24. órában be-
szélünk, a népfrontmozgalommal kapcsolatos emlékek, visszaemlékezések összegyűjtése, ami meg is in-
dult, folyik is, de nagy fehér foltok vannak ezen a területen. A mi látóhatárunk a szem előtt lévő em-
berekre terjedt ki. Ez teljesen elhibázott leszűkítése nem a munkának, a gondolatnak. El kell jutni azok-
hoz az egyszerűbb emberekhez — és ez teszi igazán széppé, megragadóvá majd a felfedezéseket — akik 
közkatonái voltak ennek az ügynek, de nincsenek előtérben, egyszerűen megfeledkeztünk róluk. Vagy a 
családjuknál meglévő írásaik felkutatása lesz a feladat, ha az illető nem él. Ez nagyon-nagyon fontos 
emberi, morális kötelessége mindazoknak, akik a népfrontmozgalom történetét hitelesen fel akarják tárni, 
vagy szívügyüknek érzik, hogy ez a munka folyjék. Ha valaki erre alkalmas, akkor a honismereti moz-
galom, a diákság, az ifjúság az. Az ifjúság számára óriási ösztönző erőt jelentene, ha a honismereti moz-
galom ilyen megbízatásokat adna. Fel kellene tárni, kik azok az emberek, akik tettek valamit, hol él-
nek, mit csinálnak, mondják el az emlékeiket. Persze, hogy majdan kritikával kell fogadni, amit mon-
danak. De nem ez a dolog lényege. Hanem az, ami ebből kiszűrhető számunkra, az a kincs, amely más-
hol nem található. Ne felejtsük el, amire Somlyai Magda itt hivatkozott, hogy Veres Péter írásain kívül 
Veres Péternek a személyes (én a Magdolna utcában hallottam őt) megnyilatkozásai, amelyek nem marad-
tak fenn, csak emlékek formájában és mennyire fontos lenne ismerni azokat. Emberek őrzik ezeket, s 
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mennyire fontos lenne ezeket a szóbeszéd formájában fennmaradt emlékeket lejegyeztetni, megörökíteni 
és ha sok is a selejt benne, a kincseket kibányászni. 

Végül engedjék meg, hogy egy fogalomra térjek ki, amit Ágoston elvtárs is használt. Ez a szaktörté-
nészek, szakemberek, profik, hivatásosok és amatőrök kérdése. Hogy mit nevezünk profinak, meg hiva-
tásosnak, és mint nevezünk amatőrnek? Megítélésem szerint egyetlen egy mérce van, a teljesítmény. Az, 
hogy mi annak a tudományos értéke. Én ismerek hivatásosnak nevezett történészt, akit az tesz hivatá-
sossá, hogy a mi intézményrendszerünk torzulásai folytán egy tudományos intézetben koptatja a széket 
15 éve, magas fizetéssel és valamit esetleg összeeszkábált, privilegizált helyzeténél fogva. Aztán szaktör-
ténésznek számít. Ismerek viszont történelemtanárt, aki verítékes munkával kitűnő és időtálló tudomá-
nyos munkát adott ki a kezéből. Ő történelemtanár, tehát nem profi. Akkor, amikor mi a népfrontmoz-
galom története kutatásának a személyi állományáról beszélünk, ne így differenciáljunk. Mindig az legyen 
a fő cél, hogy minél több ember érezze magáénak ezt az ügyet, aki felkészültséget, elhivatást érez arra, 
hogy ezzel foglalkozzon, és az, hogy az illetőt hova soroljuk, azt a munkája döntse el, tudományos, vagy 
tudománytalan, értékes vagy értéktelen minősítése. Ha a honismereti mozgalom csak azt teszi, hogy egy 
megyében a még fel nem tárt tárgyi és írásos visszaemlékezés-anyagot összegyűjti — arról már nem is 
beszélek, hogy ha akadnak ott olyan hozzáértő emberek, akik minősítik ezt, tehát már értékelik, hogy mi 
abban, ami használható és mi az, ami nem használható — nagyon értékes tudományos munkát végeznek. 

KOROM MIHÁLY: Egy kérdés, amiről nem beszéltünk: a népfrontmozgalom története a magyar po-
litikai történetben. Tény, hogy a magyar történelem politikai mozgalmaiban mindig megvoltak az alap-
vető osztályok, és megvan ez a népfrontnál is. Ha így indulunk el, nem elégedhetünk meg azzal, hogy a 
történelem csinálta a népfrontot. Ez kitérő volna a tényleges válasz elől. Miért? Azért, mert — nézetem 
szerint — népfront vagy függetlenségi front alatt a XX. század második negyedében azt a mozgalmat ért-
jük, amely a munkásosztály, a dolgozó rétegek összefogásával keletkezik, nem munkásellenes, hanem a 
munkásosztály közvetlen és távolabbi érdekeit vállaló mozgalom. Én a Vass elvtárssal egyetértek abban — 
kicsit megfordítva, amit mondott —, hogy igen, volt 1936 előtt népfront-gondolat, de a fő vonal 
35—36-ig mégis az elzárkózott, szektás politika volt a munkásmozgalmon belül. A kommunista mozgal-
mon, sőt a szociáldemokrata mozgalmon belül is. Az ugyanis nem népfront, ha a burzsoázia vezeti az 
antifasiszta harcot, annak csak egy lehetséges formája. A történelem mikor fogadja el, hogy a munkás-
osztály a maga súlyával rányomja a bélyeget a népfrontra: idehaza teljesen egyértelműen 1936—1937 ez 
az időszak. 

A népfrontmozgalom története a magyar politikai történetben kiemelkedő, hangsúlyos helyet foglal el. 
Tulajdonképpen én ilyen nemzeti-történeti koncepcióban fölsorolnám a nemzeti haladás, a polgári fejlődés 
érdekeit, az érdekegyesítési politikát, aztán az 1848—1849-es érdekegyesítési politikát. És ugyanez az 
összefogás a népfrontban. Mindig mások a társadalmi osztályok. A függetlenségi mozgalomban a nemes-
ség egy része vezet és összefog, — Rákóczinál a szabadságharcban a jobbágyokkal —, 1948—1849-ben 
a vezető erő ygyan a radikális nemesség, de történeti hivatását tekintve a burzsoázia feladatait próbálja 
megvalósítani. Ez a történeti múltja a politikai mozgalomnak és ha a népfrontnál nézzük ezt a logikai 
folyamatot, akkor amit az előbb mondtam, itt már a munkásosztály nélkül, ellenére nem lehet, csak an-
nak az érdekeivel együtt. 

Még egy-két szót a honismereti mozgalomról. Én egész addig elmennék, hogy azokkal is írassuk meg 
visszaemlékezéseiket, akik konzervatív, polgári demokratikus gondolkodók voltak, vagy uram bocsá, még 
volt horthysta tisztekkel is, akik 1945 után előre tettek lépést a nemzeti ügy elfogadásában, mert ők is 
felvonultak a történelemben és ilyen vagy olyan összefüggésben az is érdekes, hogy tudnak ezek a réte-
gek most kapcsolódni a fejlődéshez 

SOMLYAI MAGDA: Az egyik megjegyzésem, milyen helyet foglal el a népfrontmozgalom a magyar po-
litikatörténetben, a másik, hogy a honismeret mit tehetne? Az a különlegesen jó a népfrontmozgalomban, 
hogy tulajdonképpen korábbi, nem társadalmi formációt, hanem politikai, hatalmi formációt igyekszik új 
ötvözetbe hozni. Volt odáig ugye a polgári demokrácia, most a pozitív formákra gondolva. A proletár-
diktatúra, a Szovjetunióban megintcsak sajátos körülmények között, betöltötte a maga szerepét. A fasiz-
mus megjelenésével megszüli a történelem — legalábbis kelet-közép-európai érvényességgel — a polgári 
demokrácia és a proletárhatalom egyfajta sajátos ötvözetét. Kezdve attól, hogy ki vezeti ezt a népfrontot, 
a vezető erőtől a napi politikai cselekvésig. A népfront a társadalmi rétegek alapvető érdekeinek sajátos 
ötvözését tudja nyújtani, ezért tartom én ezt óriási jelentőségűnek. 

Nagyon érdekes, amit Vass elvtárs felvétett, nevezetesen, hogy be tudunk-e még olyan új erőket kap-
csolni, akiknek élményvilága volt ez az egész időszak, mert nem lebecsülendő. És itt jönne a következő 
kérdés, az ifjúság, épp azért, mert ő ebből már csak a sémát látta, azt amit ma élünk, és nem a folyama-
tot. Ezért nem érzi, hogy hol kötődik. Se elutasítani nem tudja jól, se magáévá tenni. Van egy szeminá-
riumom, témája: a magyar progresszió különböző vonulatai az 1930-as években. Megkérdezem a hallgató-
kat, miért jöttek ide? Mit hallottak eddig róla? — Hát progresszió, haladás . . . tulajdonképpen ennyit 
tudtak. Történetileg szinte semmit. Eredeti műveket kell a kezükbe adni, amit a Vass elvtárs mondott az 
előbb. Hogy hogyan nyilatkoztak meg az 1920-as években, az 1930-as években az illetékesek. Ez azért 
érdekes — és ez nemcsak a történész-hallgatókra érvényes — hanem a honismereti mozgalomra is, hogy 
olvastatni kell velük, mert akkor megérzik azt a folyamatot és azt az áramlatot, amelyiknek ők vannak 
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a végén, és viszik tovább. Én is abban látom a honismeret jelentőségét, hogy az egészet a mindennapok-
ban helyezzük el. 

SlPOS LEVENTE: A magyar politika történet szempontjából az 1944-es népfronttörténeti szakasz ha-
tára minden másiknál nagyobb nyomatékot kap. Úgy érzem, minőségi különbség van, egy másfajta nép-
fronttal van dolgunk A munkásosztály hatalomra kerülésével megnövekszik a népfront szerepe a poli-
tika-történeten belül. Tehát egészen másképp néz ki a 44 utáni, mint a 44 előtti népfront. És ez 1956 
után is így van, hogy nagyon nagy a népfrontnak a szerepe. Az országos feldolgozottságot és a helyi fel-
dolgozást meg kell különböztetni. A téma országos feldolgozása 1948—1949-ig elég jó. Reális képet mutat 
1935—1936-tól 1949-ig, utána már nagy az űr. A helyi feldolgozás mindvégig elmaradottnak tekinthető. 
Tehát az nem tudott még felzárkózni az 1948 előtti időkben az országos szinthez, kivételekről nem be-
szélve, csak az országos képről. Ahol meg tudná előzni az országos feldolgozást a helyi honismereti mun-
ka, az az 1956—1962 közötti időszak. Itt a politika-történeti feldolgozás gyermekcipőben jár. Szinte nem is 
folyik. Itt jó élő forrásokra támaszkodhatnának az aktivisták. Pótolni tudnák a politika-történeti feldol-
gozásoknak a hiányát. Ügy érzem, hogy nagy segítséget tudna nyújtani az általános történetírásnak is, 
nagyobbat, mint a korábbi időszakokban. 

Vass elvtárs javaslatához úgy csatlakoznék, hogy kellene készíteni egy bibliográfiát, minden értékelés 
nélkül. Egyelőre ez lenne az első lépés. Címek, folyóiratokból önálló kiadványok stb. Jó leltár kellene 
arról, hogy mi van. Ilyen nincsen, ez nagyon kellene és a népfront ebben tudna segíteni, sőt, kezdemé-
nyezhetné, kivitelezhetné is. Nagyon lényeges dolog, hogy ezt megszervezzük. 

A másik kérdés, hogy intézményesen nincs megoldva a helyi népfrontiratok megőrzése. Sem a megyei 
iratoké, sem a községeké. Az állami levéltárak nem veszik át az iratokat, mert nincs helyük, a pártarchí 
vumok nem tekintik feladatuknak a népfrontiratok őrzését. Rendet kellene csinálni addig, amíg ezek az 
iratok nem kallódnak el. Mert úgy fogunk járni az MSZMP-időszakkal is, hogy 20 év múlva keresni, ku-
tatni akarják és nem találják az iratokat. Sajnos, megvan ez a veszély. És visszaemlékezés gyűjtésénél is 
ne csak a régi időszakokra gondoljunk, hanem az MSZMP-időszakra is. Sajnos az MSZMP-időszaknak az 
emberei közül is mind többen meghalnak. Amíg élnek, addig kell megragadni az alkalmat és magnó vagy 
egyéb formában rögzíteni az emlékeket, és megőrizni. Ez is nagyon fontos feladata a honismereti mozga-
lomnak és nagyon sokat tehetnek érte a helyi emberek. 

VASS HENRIK: Levente már megelőzött a visszaemlékezés-gyűjtés elkésettségének a felvetésében, Az 
emberek meghalnak, elviszik a sírba magukkal az emlékeiket, pótolhatatlan veszteség éri az ügyet. Ha a 
munkának ezt a területét nem vesszük minél sürgősebben szervezett formában kézbe, akkor nagy veszte-
ség ér bennünket. Ismétlem, a 24. órában vagyunk. 

Másik: Korom Mihály erről több vonatkozásban már beszélt, nevezetesen a munkásosztály és a nép-
front, a párt és a népfront ügye. Ez egyik nagyon érdekes és fontos része az egész problematikának. Sze-
rintem most mindegy, hogy milyen erővel, mikor, hogyan, milyen formában, ki, hogyan szervezte a nép-
frontmozgalmat. A kommunista párt tevékenysége nélkül vajmi nehéz lenne a népfrontmozgalom történe-
tét kutatni. Magyarul szólva párt és népfront párhuzamosan egymás mellett haladó folyamat, amely ilyen 
meg olyan formában jelentkezik a különböző periódusokban, de nem lehet a kettőt különválasztani. 

Harmadik megjegyzésem a szakaszolással kapcsolatos. Vigyázzunk, súlyos hiba lenne, ha 1949-et mi 
periódushatárnak vennénk, tudniillik 49-ben már valami befejeződik és nem kezdődik. A két munkáspárt 
egyesülésével, a munkásosztály hatalmának kivívásával győz hazánkban a proletáriátus diktatúrája. Meg-
kezdődik a koalíciós pártokhoz való viszony szűkítése. 1949 márciusában a Központi Bizottság ülésén 
Rákosi Mátyás arról szól a zárszóban, hogy ha az elvtársak azt hiszik, hogy a népfront valamiféle hosz-
szúéletű politikai képződmény, súlyos tévedésben vannak — ez nem más, mint a koalíciós pártok elsor-
vasztásának szervezett formája. Tragédia, hogy ezen az ülésen, ennek a témának az előadója Rajk László 
volt. Nem a törvénysértések következménye, hanem az akkori párt politikájának a fő vonala a kiindulópontja 
annak, hogy a népfront szerepét a magyar társadalomban teljesen hamisan ítélik meg, és lényegében kez-
detét veszi elsorvasztása. 

GYÖRFFY SÁNDOR: Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben a Hazafias Népfront, a Honismeret 
című folyóirat, a honismereti mozgalom igen nagy eredményeket ért el, és segítette a párt szövetségi po-
litikáját. De van egy néhány olyan vonatkozás, ahol talán most tovább lehetne, tovább kellene lépni. Ezt 
azért is merem mondani, mert tegnap láttam a televízióban a Közmegegyezés című film előzetes bemuta-
tóját — gondolatok a magyar népfrontmozgalomról, ahol Apró Antal, Újhelyi Szilárd, Marosán György, 
Nyers Rezső sok olyan érdekes gondolatot mondtak el, ami részben vonatkozott a népfrontmozgalom tör-
ténetére, részben pedig — az ő véleményük szerint — a népfrontmozgalom mai feladataira. Ebben a be-
szélgetésben merült fel egy pár olyan kérdés, amiről ma még nem esett szó, pedig úgy gondolom, hogy a 
Honismeret című folyóiratnak és a honismereti mozgalomnak olyan feladata, amit eddig csak részben lá-
tott el. Az egyik ilyen kérdés az egyházak szerepe. Ú| jelenség a magyar népfrontmozgalomban, hogy ná-
lunk sikerült a közmegegyezésbe, a szocialista nemzeti egységbe az egyházak vezető képviselőit bevonni 
De hogy erre sor kerülhetett, ennek megvoltak a történelmi előzményei. Ök ugyan másképpen fogalmaz-
nak, de mégiscsak tény, hogy együttműködtek a népfrontmozgalommal. Az, hogy Balatonszárszón egyházi 
területen lehetett megrendezni egy olyan konferenciát, ahol egyértelműen marxista előadás hangzott el 
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— nyíltan vállalt történelmi materializmus szellemében — a társadalomról, mi volt, ha nem összefogás. 
Ahhoz, hogy Erdei Ferenc ezt produkálhatta, abban szerepet játszott, hogy ő már ismerte Rávaynak 

a Marxizmus és népiesség című művét. Hogy jobban megértse a közvéleményünk is azt, hogy ma az egy-
házak is helyet kaphatnak a népfrontmozgalomban, világosabbá kell tenni, hogy ennek megvan a tartal-
mi előzménye. Tudjuk, hogy milyen belső harc folyt az egyházakban, a katolikus egyházban is, a refor-
mátus egyházban is, evangélikusban is, az izraelita egyháznak is volt egy mozgalma, ami kifejezetten 
haladó jellegű, haladó pártnak is hívták. Ezeknek a történetét is érdemes és szükséges feldolgozni, ahhoz, 
hogy megértse a közvéleményünk, hogy az országos lista 35 képviselője között miért vannak ott az egy-
házak vezetői is országgyűlésünkben. 

Egy másik ilyen terület, a magyar mezőgazdaság kérdése. Jobban kell tudatnunk, milyen szerepe volt 
eszmeileg és szervezetileg is a népfrontmozgalomnak a magyar agrártörténetben. Én az elmúlt évtizedben 
akárhol jártam, a Gramsci intézetben vagy a Lenin Múzeumban Moszkvában, vagy a Thores Intézetben, 
vagy az Ellenállási Archívumban, mindenütt érdeklődtek a magyar agrár-átalakulás után. Külföldön ez 
az első kérdés amit kap az ember: mi a magyar agrársikerek forrása? A válaszadás agrárpolitikánk, köz-
gazdászok, történészek közös feladata. De hogy ebben a népfrontmozgalomnak nagy szerepe volt, az ké-
zenfekvő. Kézenfekvő úgy is, hogy a népi mozgalomban Érdéi Ferenc, Veres Péter, Darvas József — 
elég megnézni ilyen szempontból a szárszói beszédeket, vagy későbbi írásaikat — nagyon előkészítették a 
történelmi igazságtevést. Együtt tették ezt azokkal a kommunistákkal, Fehér Lajossal különösen, akik a 
megvalósításból is oroszlánrészt vállaltak. 

A magyar mezőgazdaság elismert világszerte. Ennek a népfrontpolitikai előzménye olyan, amit érdemes 
tovább vizsgálni, feldolgozni. Jó volna, ha a honismereti mozgalom is kicsit nagyobb figyelmet szentelne 
a magyar mezőgazdaság fejlődésére, akár úgy, hogy a munkás-paraszt szövetség jegyében nálunk volt — 
azt hiszem, ezt mondhatjuk nyugodtan - a leggyorsabban végrehajtott a földreform, és talán az egyik 
legjobban sikerült a mezőgazdaság átszervezése is. Különösen jól sikerült a háztáji—közös szintézisének a 
megteremtése. 

További kérdés a területi érdekvédelem és az önkormányzat. Ez korábban a magyar népfrontmozga-
lomban sokat szerepelt, nemegyszer bírálták is érte Erdei Ferencét. Érdemes volna alaposan megvizs-
gálni, hogy a magyar népfront különböző időszakokban a területi, a helyi érdekképviselet funkcióját ho-
gyan tudta ellátni. A tanácsok nálunk 1950-ben alakulnak meg a centralizmus jegyében, és mindmáig egy 
kicsit hivatalnak, bürokráciának tekinti a tanácsot az állampolgár. A T E H O körüli bonyodalmakból is 
látszik a területi érdekképviselet, vagy az önkormányzat még nem elég sikeresen érvényesül. Talán még 
többet segít a jövőben, különösen a falvakban a népfront iránti reménység és bizalom. 

JUHASZ RÓBERT: Negyedszázada dolgozom a népfrontmozgalomban, hadd mondjam, hogy olyan 
dolgokról beszélünk, ami annyiban tér el az egyéb történelemtől, hogy ezt a történelmet éljük. Az, 
amiről itt szó esett, ez mindmáig hat a népfrontra, mint mozgalomra, de a benne résztvevőkre is. Itt él-
nek, akik ott voltak a kezdetnél, vagy sokan élnek azok közül. Ök is megnyilatkoznak a maguk módján, 
periodizálnak. Kállai elvtárs a Márciusi Frontról és a Történelmi Emlékbizottságról úgy vélekedik, mint 
népfront jellegúröl, és a Magyar Fronttól kezdve nyilatkozik úgy, mint amelyek klasszikus értelemben nép-
frontnak tekinthetőek. A hetedik kongresszuson Kádár elvtárs a bizonyos három virágkorról szólt. 
Körülbelül az 1940-től 1944-ig terjedő időszakot tekintette első virágzásnak, az 1945-től 48-ig ter-
jedőt a másodiknak, s az 1957 utánit — úgy nagyban egy egységnek fogva — egy tartós virág-
zásnak. Mint a mozgalom egyik munkása teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondják, 1957 óta is 
bizonyos hullámzás figyelhető meg. Tehát ott periodizálnék én is valahol 1968—1970 között, a mezőgaz-
daság szocialista átszervezésének befejezésénél és a termelőszövetkezetek megerősítésénél, a gazdaságirá-
nyítás első új variánsa kidolgozásánál. Itt a népfrontnak nagyon fontos szerepe volt az elvek kialakítá-
sában, a gyakorlatban is. Jó volna, ha valaki megírná ezt a hullámzást és szerintem még egy egyetemi 
szakdolgozat is segíthetne ebben. Egyszerűen végigvenni, hogy az 1957 óta lezajlott pártkongresszusok 
hogyan nyilatkoztak a párt és a népfront kapcsolatáról, nagyon érdekes dolgot lehetne ebből kifejteni. 

Egyetértek, hogy gyűjteni kell a tárgyi emléket, beleértve minden levelezést és dokumentumot, sok 
mindent, mert ez árnyalttá és hitelessé teszi a képet, rámutat például olyan formális dolgokra, hogy ami-
kor mondjuk 1949 és 1956 között mélyponton van a népfront, vagy formális szerepet szánnak a népfront-
nak, akkor a Magyar Posta bélyegzőket használ népfront felirattal,amit levelezőlapokra, borítékokra rárak, 
miközben tudjuk, hogy mi történik a háttérbe a politikában. Elkezdtük a munkát és én azt hiszem, hogy 
a honismereti szakkörök erre szívesen vállalkoznak. Szerepel a népfront tervei között, hogy anyagi lehe-
tőségeihez mérten emlékiratokat irat mindazokkal, akik még élnek, képesek és hajlandóak a vállalko-
zásra Megpróbálunk ugyanúgy vásárolni emlékiratokat, ahogy ezt a Párttörténeti Intézet és más közin-
tézmény teszi. Sípos Levente utalt arra — van egy olyan korszak, aminek elébe mehetnénk, ez körülbelül 
az 1957 utáni időszaknak a kutatása. Azt is megpróbálhatnánk, amit a krónikairó közösségek csinálnak, 
ahol folyamatosan vezetik a helytörténeti krónikákat, hogy ilyen típusú közösségeket szervezzünk, a nép-
front története folyamatos írására is. A későbbiek során pedig majd ebből lehet szelektálni, el lehet dön-
teni, hogy mi volt ebből értékes, feljegyzésre méltó, mi nem, de ha ez nem történik meg, nem nagyon bíz-
hatunk abban, hogy később rendelkezésre állnak majd ezek az anyagok. Azt hiszem, ezt a munkát kell is, 
érdemes is csinálni, mert mindenki keresi az azonosság tudatát, de nemcsak ezer évre visszamenőleg, ha-
nem egy ilyen mozgalom, vagy szervezet esetében néhány esztendőre is. Ha a gyökereit nem látja tisztán, 
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ha bizonytalan, ha félreinformálható, mert ez is előfordul, akkor csak összezavarodik a saját gondolat, 
nincsen tiszta gondolatmenet és akkor vetődnek fel téves és sanda gondolatok. 

Éppen abban látom én a népfronttörténet-írás folyamatosságának jelentőségét, hogy segítsen eligazodni 
és tisztábban látni. Amiket Győrffy Sándor fölsorolt, mind olyan dolog, hogy megérné a külön elemzést. 
Ugyanis azt is tudni kell, hogy sokan építik a múltjukat szépítő emlékműveket is. Vannak, akik csak arra 
emlékeznek ma már, ami a múltjukban szép volt. Ami létüket, mai létüket is igazolja. Mi nem akarjuk 
azt, hogy bárki is meakulpázzék a népfronton vagy a nemzeti egységen belül; de azt sem szeretnénk, 
hogy közben a valóság meghamisítódjon. Én sem szeretném, ha a nemzetközi körülményekből kiragadva 
próbálnánk megmagyarázni a népfrontot, mert nem lehet. 

ÁGOSTON LÁSZLÓ: Egy műhely-beszélgetés vezetőjét mindenekelőtt az minősíti, miként tudja tartani 
a közösen kialakított időtervet. Ebből a megközelítésből én csak éppenhogy átmentem a minősítő vizsgán. 
(Közbeszólás: rosszak voltak a tanítványok.) Ami a lényeget illeti: jó lelkiismerettel állhatunk fel aszta-
lunktól, elvégeztük a munkát, végrehajtottuk, amire vállalkoztunk. A folyóirat szerkesztő bizottsága ne-
vében őszinte köszönetet mondok mindannyiuknak, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy keményen 
végigdolgozták a délelőttöt. A magam részéről külön is nagyon köszönöm, hogy a folyóiratunkat meg-
tisztelték több olyan gondolatnak a kifejtésével is, amelyik tulajdonképpen még a műhelymunka állapo-
tában van, amelyikkel a tudománynak, a tudósnak, a szakembernek további dolga van. A beszélgetés vi-
szont alkalmas, értő fórum volt a kifejtésre, a megmérkőzésre, az ütköztetésre. Mindenképpen úgy ke-
zeljük őket, ahogy felelős emberek körében illik. A beszélgetés az egész honismereti munka szelleme és 
gyakorlata számára segítséget adott. Nagyon sokat kaptunk Önöktől abból a szempontból is, miként ke-
zeljük a mindennapi honismereti munkát a gondolkodás, a közelítés, bizonyos hangsúlyok elhelyezése 
szempontjából. Elhangzott itt több olyan gondolat is, amely a honismereti mozgalmon túl az egész nép-
frontmozgalom számára eredeti — szellemi és gyakorlati — segítséget adott. 

Még egyszer megköszönöm munkájukat, aktivitásukat, segítségüket. 
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