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BORBÁNDI GYULA ÉS A LÁTÓHATÁR–ÚJ LÁTÓHATÁR 

1949 tavaszán Zürich városában néhány fiatal magyar ember úgy döntött, hogy 
alapít egy folyóiratot távol hazájától, mert nem voltak hajlandóak tudomásul 
venni kirekesztettségüket a nemzet sorsának formálásából. Elképzelésük szerint 
az általuk szerkesztett Látóhatár című lap a nemzeti – illetve, ahogyan a magam 
részéről nevezem nemzetépítő – mozgalom társadalompolitikai közlönyeként 
kívánta szolgálni a nyugatra kényszerült közéleti személyiségek gondolatainak 
nyilvánosságra hozatalát, az 1945-ben megkezdett demokratikus átalakulás to-
vábbvitelét. Emigrációjukat átmenetinek tekintették, amint a folyóiratot is csak 
addig gondolták életben tartani, amíg vissza nem térhetnek szülőföldjükre. A 
történelem azonban másképpen alakította életüket, negyven éven keresztül éltek 
távol, és a folyóirat is negyven éven keresztül volt kénytelen tudósítani a magyar 
emigráció életéről, törekvéseiről.  

A lapot alapítók egyike volt az akkor harminc esztendős Borbándi Gyula – 
Borsos Sándor, Gál Mihály, Molnár József és Vámos Imre mellett –, aki ugyan 
semmilyen szerkesztői gyakorlattal nem rendelkezett, mégis a legendás münche-
ni lap alakítója, felelős szerkesztője volt a negyven év során. A Látóhatár–Új 
Látóhatár a huszadik századi magyar közgondolkodás egyik meghatározó fóruma 
lett, Borbándi pedig a nagybetűs Szerkesztő úr, mintája a toleráns, empatikus és 
demokratikus lapszerkesztői munkának.  

Kötetünkben Borbándi Gyulának a müncheni folyóiratban megjelent írásait 
gyűjtöttük össze. Összesen 3.039.158 karaktert, betűt írt le azokban a tanulmá-
nyokban, vitairatokban, könyvismertetésekben, melyek az alábbiakban olvasha-
tók. Írásai 1520 kéziratoldalt tesznek ki. Megsüvegelendő teljesítmény, még 
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inkább, ha hozzátesszük, hogy ezek a cikkek nem pusztán papírra vetett sorok 
voltak, hanem számos esetben politikai folyamatok mélyreható elemzései, nem 
egyszer közéleti változások elindítói. Borbándit úgy ismerjük, mint a magyar 
emigráció krónikását. Ezekről az oldalakról azonban kibontakozik a politikai 
gondolkodó, az irodalmi kritikus, a merengő, saját álláspontját mérlegelő ember 
portréja.  

Első írása a folyóirat 1951-es évfolyamában jelent meg, az utolsó pedig a záró 
számban, 1989-ben, melyben elköszönt a folyóirat negyven éven keresztül hűsé-
ges olvasóitól. Az Új Látóhatár azért fejezte be működését, mert Magyarorszá-
gon elkezdődött a rendszerváltoztató folyamat, az emigráció tagjai szabadon 
beléphettek az országba, publikációik megjelenhette a hazai lapokban, azaz a 
Látóhatár–Új Látóhatár feladata, azaz a demokratikus közélet fenntartása az 
emigrációban, megszűnt. Hatása, emléke azonban nem szürkülhet, nem veszhet 
el.  

Borbándi a későbbi években is folytatta publicisztikai tevékenységét. Talán 
nincs olyan számon tartható lap, folyóirat melyben ne jelent volna meg cikke, 
elemzése, ám életének meghatározó szakasza a Látóhatár–Új Látóhatárhoz kö-
tődik. Kiadónk születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve gyűjtötte össze a 
müncheni folyóiratban megjelent írásait, melyet négy kötetben, évtizedenkénti 
bontásban tárunk az érdeklődők elé. Ezeken az oldalakon nyomon követhető a 
huszadik század második felének története, a magyarság sorsának alakulása, az 
1945 utáni magyar emigráció irodalmi és politikai munkásságának értékelése.  

Borbándi Gyula neve összeforrott a demokratikus Magyarország újjáélesztését 
megteremtő közéleti küzdelemmel, a rendszerváltoztatás előzményét jelentő 
szellemi mozgalommal, a nemzeti függetlenség eszményével. Írásai időszerűek 
maradnak bármely korban, ahol a magyarság sorskérdéseiről szó kerül.  
 
Pilisszentkereszt, 2019. július 15. 

Szeredi Pál 
szerkesztő 
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1951 

AZ ÚJ MESSIÁS  

A neves svájci szociológus és közgazdász Wilhelm röpke nemrégen egyik tanul-
mányában felvetette a kérdést, miként lehet, és még inkább miként maradhat ma 
értelmes és „moral insanity”1-ben semmi esetre sem szenvedő ember kommunis-
ta? A probléma azért oly izgató, mert a kommunizmus még mindig számtalan a 
szabad világban élő és életművükben alapjaiban nyugati kultúrájú írót, művészt, 
tudóst és egyéb értelmiségi egyént tart hatalmában, annak ellenére, hogy 1950-
ben már senki előtt sem lehet ismeretlen a Szovjetunió igazi arca. Erre a kérdésre 
valószínűleg csak a jövő exkommunistái tudnak relatíve legtöbb igazságot tartal-
mazó feleletet adni. Csak ők lesznek képesek a személyes élmény hitelével meg-
indokolni, nemcsak – Arthur Koestler terminológiáját használva – „a kolerával 
szembeni semlegesség”-et, hanem ezentúl a kolera terjesztésében való közremű-
ködést. Nem érdektelen és főleg igen tanulságos azt is megvizsgálni, hogy mit 
mondanak a kommunizmussal való „együttélés”-ről a ma exkommunistái, akik 
egy a maitól eltérő világhelyzetben lettek kommunistákká vagy szimpatizánsok-
ká, de később otthagyták a vélt ideált, a tudatunkban hamissá és hazuggá vált 
Messiást. Egy eszméhez való megtérés, a benne valót csalódás, majd az „út visz-
szafelé”, vagy az úttörés, egy másik igazabbnak, megbízhatóbbnak vélt gondolat-
hoz, mindig izgató problémája volt a tudósoknak, gondolkodóknak, alkotóművé-
szeknek. Számtalan gondolkodó koponyát foglalkoztat ma az a kérdés, HO-
GYAN LETTEK SZABAD SZELLEMEK, ÍROK, TUDÓSOK KOM-
MUNISTÁVÁ, Hogyan találták helyüket egy szigorú és zárt kötöttségű párt-

                                                           
1  moral insanity = erkölcsi elmezavar 
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ban, vagy ha „extramuros”2 is voltak, mégis egy nagyon merev rendszerű moz-
galmon belül, végül is nem utolsó sorban, milyen csalódások vezették őket a da-
maszkuszi útra: a kommunizmussal való szakításhoz? Egy-egy ilyen vallomás 
erről a témáról, tragikus elemekkel kevert történet, problematikus motívumok 
sorozata, éles értelmű és érzelmű rezonanciával ember számára fájdalmas folya-
mat: hogyan lesz az ideál megszállottjából a valóság csalódottja, a valóság hogyan 
töri darabokra az ideál és a hit gondosan megformált szobrát. 

Ha nyugati exkommunista író tesz vallomást a kommunizmussal való találko-
zásról, a hozzávaló „megtérésről” a vele való együttműködésről, és a benne való 
élésről, végül a szakításról, abban a könyvben, amely Richard Crossman angol 
munkáspárti képviselő összeállításában és előszavával „The God That Failed” 
címen jelent meg. Ezt a könyvet azóta már több nyelvre lefordították és nem 
csak egyik legnagyobb könyvsikere volt az 1950-es esztendőnek, de mondaniva-
lójának fontosságát tekintve is jelentős esemény. A könyvben közölt vallomások 
írói közül Arthur Koestler, Ignazio Silone, Richard Wright hosszú évekig Stefen 
Spender pedig rövid ideig kommunista párttag volt. A másik kettő, André Gide 
és Luis Fischer, bár nem voltak párttagok, hosszú éveken keresztül lelkes hívei és 
rajongói voltak a kommunizmusnak és a szovjet rendszernek. Fellow-traweller-
nek, útitársnak nevezték volna őket, ha annak idején ez a Lenintől származó 
megjelölés annyira ismert és általános lett volna, mint ma.  

Mind a hat írónak a kommunizmushoz való csatlakozása az első világháború 
befejezése és az 1939. évi, Sztálin-Hitler paktum közötti időben történt. Az im-
pulzust ehhez olyan jelenségek adták, amelyek benne gyökereztek a kor politikai, 
gazdasági és társadalmi szerkezetében. Különböző irányból elindulva, valameny-
nyi, ugyanennyi konklúziója jutott: a polgári társadalmi rend válságban szenved, 
erőtlen, tehetetlen és kétségbeejtően beteges az a mód, ahogyan a felszínre került 
bajokra reagál. A polgári világ túlságosan egoista, igazságtalan és dekadens. Eu-
rópa a fasizmus vagy kommunizmus alternatív ágyában őrlődik és a liberális gon-
dolkodású szellemi emberek, írók, tudósok, művészek igen tekintélyes része re-

                                                           
2  extramuros = szervezeten kívüli 
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ménytelennek tartotta a helyzetet. Sok vezető személyiségben lassan előtérbe 
került az a formula, hogy a liberalizmusnak ki kell egyezni a kommunizmussal, 
mert csak együttesen győzhetik le a fasizmust. A liberalizmus önmagában képte-
len az egyre erősebbé váló fasiszta mozgolódás megállítására. Erre a szemléletre 
jellemzőek azok a kísérletek, amelyek a kommunizmust és az individualizmust 
próbálták közös nevezőre hozni. (például André Gide) Európa vergődését a fa-
sizmus és kommunizmus között igen szemléltetően jellemzi Knickerbocker híres 
könyve a „Deutschland so oder so?”. Ennek a könyvnek a címlapja is elárulja a 
kor nagy alternatíváját. A címlapon az egyik „so” egy horogkereszt, a másik „so”-
t egy sarló és kalapács jelezte. Általános volt a vélemény, hogy a két „so” között 
nincsen harmadik út, az alternatíva feloldására nincsen harmadik lehetőség, vagy 
a fasizmus vagy a kommunizmus. 

A The God That Failed előszavában Crossman megjegyzi, hogy az 1917–39 
es évek egyik jellegzetessége volt a kommunizmushoz való „megtérés atmoszférá-
ja” és ma szinte hihetetlennek tűnik, hogy annak idején mily sok, nagy műveltsé-
gű, alkotó tehetségű és liberális beállítottságú író, tudós és értelmiségi adta fel 
addigi eszményeit, és lett kommunista konvertita. Olyan személyiségek kerülnek 
a másik partra – akár mint párttagok akár mint szimpatizánsok –, mint a francia 
Barbusse, Romain Rolland, Malraux, Gide, a németek közül Piscator, Becker, 
Renn, Brecht, Anna Seghers az angol Auden, Isherwood, Stephen Spender, 
Amerikában pedig Steinbeck, Upton Sinclair, Dos Passos és folytathatnánk a 
sort. A kommunisták érthető megelégedettséggel dörzsölhetik a kezüket, íme a 
vörös évszázad. Ezekben a convertitákban3 egy hibátlan, egy hihetetlen erejű és 
vitathatatlannak tűnő illúzió élt. Úgy találták, hogy Oroszország, valamint a 
szocializmus, megvalósítják az új társadalmi rendet, amelynek képét előbb az 
utópisták, a hozzá vezető út próbálkozásait Marx és társai rajzolták meg. Azt 
hitték, hogy a bolsevizmus a munkásság oldalán áll, annak a munkásosztálynak 
az oldalán, amelyről az volt a véleményük, hogy a megromlott, eresztékeiben 
meglazult világban az egyetlen szilárd bázis, amely a holnapra való reménykedé-

                                                           
3 konvertita = egyik hitről a másikra áttérő 
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süknek egyedüli biztosítéka. André Gide odáig ment, hogy számára a nyugati 
kultúra jövője és a Szovjetunió, egymástól elválaszthatatlan fogalmat jelentett és 
a Szovjetunió létének függvényévé tette a nyugati kultúra sorsát. „Azokkal érzem 
magam testvéri közösségben – írta – akikkel a kommunizmus iránti szeretet út-
ján találkoztam”. Gide nem volt különálló eset, sőt nagyon is tipikus jelenség az 
akkori Európában, de ennek a típusnak képviselőit Európán kívül a világ szellemi 
életének legjobbjai között is megtaláljuk és nem is voltak kevesen. 

Indokolt annak a kérdésnek felvetése, vajon ismeretlen vagy ismert volt előt-
tük mindaz, ami 1917-től a harmincas évekig Oroszországban történt, azon mód 
és ütem, ahogyan a bolsevizmus Oroszországban berendezkedett, és a társadalom 
életének az a kerete, amelyik kezdettől fogva magában hordta mindannak mag-
vát, ami későbben erőteljesebben, ma már a totalitás határáig kibontakozott. Erre 
a kérdésre nem felelhetünk másként, mint igennel. Európa eléggé tájékozott volt 
mindarról, ami Oroszországban akkor lejátszódott, és a szellemi fórumokon ál-
landó vita folyt az „orosz kísérlet”-ről, annak fejlődéséről és perspektívájáról. Az 
antibolsevista iratok, amelyek nagy része a fasizmust ajánlotta ellenszerül, nem 
bírt meggyőző erővel nyugat entellektüeljei számára. Európában ugyanakkor 
számtalan könyv, politikai analízis, hű beszámolón keresztül kirajzolódhatott, az 
orosz bolsevizmus igazi képe. Nem volt ismeretlen előttük Bertrand Russell „A 
bolsevizmus elmélete és gyakorlata” című, 1920-ban kiadott könyve, amely a 
bolsevizmus analízisét adja, amelyet ma is – 30 évvel később – megszámlálhatat-
lan tapasztalat birtokában igaznak és valónak mondhatunk. Úgy véljük azonban, 
van igazság abban, amire Franc Borkenau marburgi történész professzor – maga 
is ex kommunista – utalt az egyik tanulmányában. A kommunistákat nem csak 
az ideál vélt megtalálása egy hit utáni vágyakozás (Koestler) hajtotta a kommu-
nizmus felé, hanem az a hipotézis, hogy a kommunizmus győzelme nem akadá-
lyozható meg, a polgári világrend alkalmatlan a megmérkőzésre, egymás után 
adja át hadállásait védekezés reményében a fasizmusnak, de ehhez kapcsolódott 
az a remény is, sőt szilárd meggyőződés is, hogy odaállásuk a kommunizmus 
mellé annak megváltoztatását, hozzájuk való hasonulását segíti elő. 
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Ma, az események távlatából ez az elképzelés felületes szemlélésnek, nevetsé-
gesnek tűnhet. Gide is meg Silone is abban az ábrándban éltek, hogy Nyugat 
feladata a kommunizmust keleti-szláv-tirannikus formájából az ideálhoz, a sza-
badabb, levegőseb emberi közösség felé vezetni, Szerintük ez csak úgy érhető el, 
ha a nyugatiak túlsúlyba kerülnek a világkommunizmus táborában. Hogy ez az 
ábránd mily komolyan élt sokakban, mutatja az a tény, hogy a legtöbb konvertita 
a kommunizmusba magával vitte addigi szellemi, erkölcsi kincses ládáját, és 
Gide 1932-ben természetes megtalálja annak a kijelentését, hogy a rajongása 
ellenére „meggyőződéses individualista vagyok és maradok”, és érthetetlen szá-
mára, miért kerülhet egyáltalán konfliktusba a kommunizmus és individualiz-
mus. Ezek a konvertiták a szó valódi értelmében sohasem lettek kommunistákká, 
és ez az „anormális kommunista” mivoltuk tette későbben lehetetlenné számuk-
ra, a kommunizmus mellett való megmaradást, idézte elő azt a konfliktust, ami-
ben rövidebb-hosszabb idő után valamennyi került. 

Minden elképzelhető irányból el lehet jutni a kommunizmushoz – írja Silone, 
és ha áttekintjük a könyvben szereplő hat író életének történetét, akkor megálla-
píthatjuk, hogy a származás és szemlélet sok irányából vezettek az utak a kom-
munizmus felé. A hat író közül egyedül Richard Wright jött a proletáriátusból, a 
többiek pedig olyan társadalmi rétegből, amelyből való származás nem predeszti-
nál a „proletariátus élcsapatához” való csatlakozásra. Koestler budapesti polgári 
család gyermeke. Silone apja szicíliai kisbirtokos, bolsevista terminológiát hasz-
nálva közel járt a kulák fogalmához. Gide a francia polgárság privilegizált rétegé-
ből származik és anyagi helyzete megengedte számára a munka nélkül való élést. 
(Maga említi valahol „szégyen, hogy soha sem kellett önmagam kezem munkájá-
ból eltartani”.) A helyzet nem más Luis Fischer-rel és Stephen Spenderrel sem, 
előbbi amerikai jómódú polgári család leszármazottja, utóbbi pedig az ismert 
angol liberális írónak Harold Spendernek a fia. Ezeknél a nem proletár szárma-
zású íróknál a kommunizmushoz való csatlakozás impulzusa szellemi természetű 
volt, és még a proletár Write-nál is túlsúlyban voltak a szellemi, immorális motí-
vumok. Valamennyien egyformák abban, hogy elvesztették hitüket a klasszikus 
liberalizmusban, a két háború közötti időben kialakult demokráciákban (amely-
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nek prototípusa a weimari), és hajlandók voltak a fasizmus elleni harc érdekében 
feladni a polgári szabadságjogok egy részét is. 

A húszas és harmincas évek világpolitikai atmoszférájában nagy volt a csábítás 
olyan feltételezésekre, melyek ugyan nem váltak be, vagy ellenkezője következett 
be, de amelyek akkor egyáltalán nem voltak fantasztikusnak mondhatók. Hiszen 
a demokrata nyugati kormányok is a béke megőrzése érdekében hajlottak a fa-
sizmusról szemben az „appeasement”4 politika folytatására, és az sem véletlen, 
hogy a bolsevizmus, ha időlegesen is, kiegyezik a fasizmussal, és hátba támadja a 
világ antifasiszta frontját. Olyan széles látókörű férfiak, mint Fischer és Spender, 
megrendülten saját polgári világuk megmaradhatásának hitében, mélycsalódást 
okozott bennük a nyugati demokráciák akkori tehetetlensége, kapkodása, siker-
telen erőlködése a fasizmus ellen, nehézkessége önmaga fenntartásában és esz-
ményeinek megőrzésében. Wright-et az amerikai fehérek és négerek együttélé-
sének fonákságai, a négerekkel szembeni magatartás és az az illúzió, hogy a 
kommunizmus a négerek teljes szabadságát biztosítja majd, vitte a kommunisták 
táborába. De a kommunizmus fejlődésének perspektívái magukkal ragadtak 
olyan individualistákat is, mint Gide és Koestler. De a kor teremtette súlyos 
alternatívából még az olyan keresztény és humanista lélek, mint Silone sem lát 
más kiutat, mint a vélt kisebbik rosszhoz, a kommunizmushoz való csatlakozást. 
Elszomorító, de sok tanulságot magába foglaló kép a két háború között Európa 
menetelése a két fajta pusztulás felé. Egyik oldalon a fasizmus felé masíroznak a 
tömegek, a másikon a szocializmus torz formája, a bolsevizmus felé, a szabadság 
és demokrácia erői pedig tehetetlenül állanak a problémák megoldása előtt. 

Érdemes lenne egyszer megvizsgálni, mi az oka annak, hogy a kommunizmus 
annak idején sokkal nagyobb vonzerőt gyakorolt az írókra, tudósokra, mint a 
fasizmus. Míg a fasizmus alig tudott itt-ott európai szellem értéket felmutatni, 
akkor az írók, tudósok, entellektüelek nagy csoportját látjuk az előbbi okokból 
kifolyólag a kommunizmus oldalán az „útkeresés” idején. 

                                                           
4  appeasement = megbékélés 
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Koestler tipikus képviselője az értelmiségi embernek: erényeiben és hibáiban. 
Érzékeny értelme mindenre azonnal reagál és a precíziós műszer finomságával 
mutatja a kor szellemi és erkölcsi változásait. A berlini Ullstein kiadóvállalat 
lapjainak Vossische Zeitung-nak és a B. Z. am Mittag-nak. szerkesztőségi szo-
báiban az asztalon felgyülemlő könyvek, iratok, információk lapjain keresztül 
alakul ki benne az akkori Európáról való kép. Itt érik a csalódások, születik meg 
a kiábrándulás, és lobog fel az új hit, sokszor öntudatlanul és akaratlanul. Az 
akkori állapotok taszítása mellé az új ideál vonzása társul, és kialakul egy ponto-
san talán meg sem fogalmazható hit. Ezt az új hitet a kommunizmus jelenti 
számára, „megtértem mert érett voltam a megtéréshez, mert oly társadalomban 
éltem, melyik kétségbeesetten hitet keresett” – írja vallomásában. 1931 végén 
belép a kommunista pártba. Párttagságát titokban kellett tartania, mert a párt 
szerint többet használ az ügynek, ha titkos kommunistaként továbbra is a helyén 
marad az Ullstein lapoknál, mintha – ahogy ő akarta – nyíltan beáll a pártpoliti-
kai gépezetébe. A nagy liberális lapszerkesztőségből rajta keresztül mennek a 
politikai információk a kommunista párt központjába. Később mégis felfedik 
kommunista mivoltát, otthagyja a lapot, és teljesen a pártnak szenteli magát. 
Lassan azonban meglátja a valóságot, amely a szólamok mögött meghúzódik. 
1932-ben Oroszországba megy. A valóság agyonüti az ideális elképzeléseket és 
megmutatkozik a propaganda ámítása. Legérthetetlenebb számára a párt állandó 
változó vonala, nehezen tudja nyomon követni a dialektikus politika változásait, 
nem tudja miért kell a fasizmus elleni küzdelem idején a szociáldemokrácia ellen 
harcolni. A front sohasem ott alakul ki a kommunista politika számára, ahol 
normális ésszel feltételezhetnők, a front mindig és mindenütt van. Mindig és 
mindenütt van harcolni való. Akit és ahol azonban Moszkva határozza meg, vele 
szemben vita nincs. 

Az értelmiségi Kostler egyre kényelmetlenül érzi magát a pártban, feltűnik 
neki az értelmiségiek lenézése. „Minket, értelmiségieket megtűrtek a pártban, de 
nem sokra becsültek” – írja fájdalmas hangon. Panaszolja, hogy olyanok voltak, 
mint a nácizmusban a „hasznos zsidók”, akiket különleges karszalagokkal láttak 
el. „nehogy a gázkamrákban eltűnjenek, mielőtt a hasznossági időtartamuk lejár”. 
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Szelleme, a mód, ahogyan gondolatait kifejezi, tiltakozik a párban eluralkodott 
és kötelező „Dzsugasvili-stílus” ellen. Az ideálban való csalódás éri, a Messiás 
álnok, hazug mivolta mindinkább világosabbá válik, és a szakítás talán a megtör-
téntnél előbb következik be, ha nem jön közbe új esemény a nemzetközi kom-
munista politikában, amely erős kísértést jelentett a „továbbcsinálni” magatartás 
számára. Az 1934 évi hetedik Komintern kongresszus megváltoztatta az addigi 
„vonal”-at. A forradalmi szólamokat, az osztályharcra való utalást és a proletár-
diktatúra igényét felváltotta a „népfront a háború és a fasizmus ellen”-i formula. 
A népfront az összes fasiszta ellenes erők összefogását jelentette, melyben nyitva 
állott az ajtó mindenki előtt, katolikusok, szocialisták, monarchisták, republiká-
nusok, liberálisok, stb. előtt. A bolsevista-kommunista megjelölést egyszerre 
felváltják az „antifasiszta”, a „demokrata” jelzők, testvérpárttá lesz az addigi 
„szociálfasisztá”-nak bélyegzett szociáldemokrata párt, megindul a közeledés a 
liberális paraszti és keresztény pártok felé. Nem volt akkor sem vitás, hogy a 
Komintern új politikája a Szovjetunió új külpolitikai elhelyezkedésének volt a 
következménye. A Szovjetunió akkor lép be a népszövetségbe, akkor köt katonai 
szerződést Franciaországgal és Csehszlovákiával, realizálódnak Litvinov külpoli-
tikai elképzelései. 

Az új Komintern politika beharangozását örömmel üdvözölték a nyugati 
kommunisták és szimpatizánsok. Az antifasizmus olyan eleven erő volt a nyugati 
népeknél a munkásság mellett, elsősorban az értelmiségi körökben, hogy a 
kommunizmussal szembeni aggályai ellenére is vállalták a vele való együttműkö-
dést a fasizmus legyőzése érdekében. Akkor az volt a nagyobbik rossz. Kostler 
csalódása is elhalványul kissé, és ő is a nagy lehetőségek megnyitását véli felfe-
dezni az új politika inaugurálásában. Nem kétséges, hogy ez az antifasizmusra 
mutató új irány hatalmas vonzerőt gyakorolt rá, és ettől az új iránytól a párt belső 
reformját is remélte. Párizsi emigrációs éveinek munkáját ennek a belső reform-
nak a vágya fűti. Úgy véli, hogy „extramuros” állva sohasem változik meg a 
kommunista pártok belső atmoszférája. A reform, a változás csak belülről jöhet, 
ezt csak belülről harcolhatják meg a párttagok. 
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Ezt a tevékenységét szakítja meg a spanyol polgárháború kitörése. Koestler 
haditudósítóként kerül oda. Itt már közelről láthatja a népfrontpolitika igazi 
arcát. lelepleződik a Komintern politikája és felháborodással kell szemlélnie, 
hogyan építi ki könyörtelen ridegséggel a népfrontpolitika leple alatt a bolseviz-
must, partnereit kijátszva. Súlyos csalódással jön vissza Spanyolországból. Ottani 
tapasztalatait nem hallgatja el, előadásaiban rámutat a Komintern hazugságaira. 
Rémülettel töltik el az oroszországi nagy likvidációról szóló hírek. Megrendíti 
barátai sorsa, akik áldozatul estek ennek a likvidációnak. „Egy évszázadban és 
egy országban nem semmisítettek meg vagy taszították rabszolgaságba annyi 
forradalmárt, mint a Szovjetunióban” – írja vallomásában. 1938-ban Párizsban 
előadást tart, amelyben olyan tételeket vall magánénak, amelyek a kommunizmus 
eszméi érvelésével, akkori gyakorlatával nem párhuzamosak. Néhány nappal 
későbben pedig bejelenti a pártból való kilépését. Kostler későbbi írói működésé-
nek és szellemi megnyilatkozásainak ez a súlyos csalódása és az ebből való kon-
zekvenciák levonása rugója és ez adja műveinek azt a páratlan belső feszültségét, 
nehéz és kettős problémáktól terhes légkörét. 

Ignazio Silone 1919-ben lett tagja az olasz szocialista ifjúságnak és 1921-ben 
már ő szállítja az ifjú szocialisták nagy tömegét az olaszországi kommunista párt 
alapító kongresszusára, Livornó-ba. Őt az olaszországi társadalmi viszonyok, a 
szicíliai szegénység, a végletekig kiélezett társadalmi visszásságok viszik a kom-
munizmus felé. Szörnyülködve szemléli a társadalom züllöttségét, korruptságát, a 
kétfajta erkölcsi mértékkel való mérést, a szicíliai nép életének fonáságait és a 
nagy szociális ellentéteket. „Ami a legnagyobb benyomást tette rám – írja –, az a 
kontraszt volt, amely a családi élet erkölcse, komolysága, tisztessége, és a társada-
lomban uralkodó nyerseség, gyűlölet, ámítás és becsapás között fennállott”. A 
szegény nép egy része a szellemi és erkölcsi abnormalitásba merült a valóság elől. 
Ezek számára a földrengés jelenti a legnagyobb jót, az igazságot érvényesítő ha-
talmat, mert „megvalósítja azt, amit a törvény megígér és nem tart meg, az em-
beri egyenlőséget”. Silone a kommunizmusról reméli és várja mindennek a meg-
változtatását, ezért áll be határtalan aktivitással és áldozatkészséggel a párt sorai-
ba. „Belépésem nem pártválasztás volt, hanem határtalan odaadás”. Nemsokára 
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azonban az ő rajongása is elszáll. A szabadság eszméje, amelynek kiteljesülését a 
kommunizmusról várja, a párton belül ellenforradalommá minősül, a belső zsar-
nokság és bürokrácia elnyom minden szabad független emberi megnyilvánulást. 
Meghökkentő, hogy az orosz-bolsevikiekkel nem lehet a problémákról „fair”-ül 
tárgyalni. Ezek szemében az ellenvéleményen lévők egyszerűen árulók, jóhisze-
mű ellenfelet el sem tudnak képzelni. 

Őt is, mint oly sok más nyugati intellektuelt, az az illuzórikus reménység tart 
még jó ideig a pártban, hogy a szovjet-orosz rendszerben bekövetkező belső vál-
ság esetén, a Komintern a nyugati proletariátus és intellektuális segítő társaik 
által meggyógyulhat. Moszkvai utazásai – különösen azok a módszerek, amelyek 
Sztálinék kérlelhetetlen terrorisztikus harcát Trockij és a későbbi anti-
sztálinisták sorozata ellen – jellemezték, és amelyek a Kominternben is érvénye-
sültek, végleg elfordítják a világkommunizmus ügyéről és visszavezetik ahhoz az 
úthoz, amelyen elindult, a szociáldemokrácia felé. Ma Silone a szabad Európa 
szellemi életének egyik legtekintélyesebb személyisége és a bolsevizmus kérlelhe-
tetlen ellenfele, a szovjet imperializmus elleni összefogás egyik legerősebb sürge-
tője. 

Richard Wright néger és proletár család gyermeke. A John-Reed-klub – a ra-
dikális írók, művészek egyesülete – vezeti a kommunistákhoz. Itt találkozik a 
párt embereivel és kerül kapcsolatba magával a párttal is. Nem a kommunisták 
gazdasági, társadalmi reformszervei, nem a kommunista mozgalom romantikája 
vonzotta, hanem az a vélt lehetőség, hogy a kommunista internacionalizmus a 
világ munkásosztályának egyesülése olyan helyzetet teremt majd, amelyben a 
négerek is megtalálhatják helyüket, egyenlő emberként érvényesülhetnek majd a 
négerek tapasztalatai, meglátásai és igényei. Nem kellett azonban hosszú időt 
eltölteni a pártban, hogy meglássa, ennek az elképzelésnek és reménynek illuzó-
rikus voltát, individualisztikus ösztönei nem találnak érvényesülési lehetőséget a 
párt szoros kötelékében, a szabad ember állandóan lázadozik benne a mindenkit 
– fehéreket és feketéket – fojtogató párt zsarnokság ellen. „Kommunista akartam 
lenni, de kommunista a magam módján” – írja Wright. A párban uralkodó terror 
lehetetlenné teszi számára az ottmaradást, a szabad ember nem tudja magát na-
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ponként igazítani a vonalhoz, állandó ütközésbe kerülnek vágyai, elképzelései, 
tervei a párt könyörtelen parancsaival. Egy világ dől össze benne, amikor a május 
elsején felvonuló tüntető tömeg – elvtársai –, mint árulót, ökölcsapásokkal és 
rugdosásokkal lökik ki a menetből. Összeomlik benne a kommunizmusban való 
hit, lelepleződik teljes meztelenségében a párt igazi arca, kilép a pártból, de to-
vább folytatja írói és politikai munkáját osztályos társaiért, a négerekért és mun-
kásokért. „I'll be for them even though they are not for me” – értük teszek, ha ők 
nincsenek is értem – mondja önmagának, annak a bizonyos május elsejének esté-
jén. És ez a mondat egyúttal üzenet néger társai felé, akiknek emberi egyenjogú-
sításáért küzd. De ugyanakkor arra is inti őket, hogy felszabadulási vágyaikat ne 
kapcsolják a kommunizmus ügyéhez, mert az a mainál is mérhetetlenebbül na-
gyobb elnyomást, még az elmúltnál is borzalmasabb rabszolgaságot jelent. 

André Gide kalandja a kommunizmussal túlontúl ismert ahhoz, hogy szüksé-
ges lenne arról szólani részletesen. Az oroszországi utazás megcáfolja minden 
elképzelését és ismeretét a bolsevista rendszerről, az ott látottak hihetetlen erejű 
csalódással töltik el és szomorúan kell megállapítania, hogy a bolsevizmus sem-
mivel sem különb a fasizmusnál, egyfajta zsarnokságnak a különböző színű arcu-
lata. „Az én szovjet kalandom tragikummal van keverve” – mondta könyvében. 
Megrendítő módon számol be arról, hogyan csúfolják meg a Szovjetunióban a 
szocializmust, az emberi egyenlőség, a kizsákmányolástól mentes élet, a szabad-
ság, a szociális jólét eszményeit, és hogyan alakul ki ezeknek az elárult eszmék-
nek köpönyeg alatt egy új, a réginél még erősebb uralkodó kaszt, a hatalomnak a 
liberális társadalomban nem ismert koncentráltsága, és hogyan szereli fel magát 
ez az új uralkodó réteg éppen azokkal az előjogokkal, melyeket Gide a polgári 
társadalomban oly erősen elítélt. A vélt ideálból való kiábrándulás visszavezetni 
Gide-t abba a társadalomba, amelyik hibáktól és hiányoktól terhelt, de még 
mindig kínál annyi szabadságot, hogy megjavítható legyen. 

Louis Fischer-nek és Stephen Spender-nek a sorsa az előbbiekhez hasonló. 
Az első kiváló amerikai újságíró volt, a másik a neves angol költőnek és iroda-
lomkritikusnak a fia. Mindketten egy vélt ideál, egy az eszméktől és igaznak hitt 
kommunista hazugságokból felépített társadalmi rend rajongói voltak. Őket is a 
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valóság józanította ki. Louis Fischer-ben erős szimpátia élt a kommunizmus és a 
Szovjetunió ügye iránt, annak ellenére, hogy tudta mi történik Oroszországban. 
Úgy vélte, hogy mégis van valami lehetőség a kommunizmus útját egy szabadabb 
emberi társadalom felé építeni. A spanyol polgárháború idején rokon érzéssel állt 
a köztársasági csapatok oldalára, de ő is felfedezi a kommunisták külön útját és 
céljait. A lassan érlelődő bizalmatlanság, kétely elképzelései megvalósulásában, 
elfordítják a kommunizmus ügyétől és beláttatják vele feltételezéseinek hibás 
voltát. 

Stephen Spender-re „Forward from liberalizmus” (El a liberalizmustól) című 
könyve megjelenése után figyelnek fel a kommunisták. Spender ebben a könyvé-
ben a liberalizmus szabadság eszméjét vizsgálja és megállapítja, hogy az tele van 
ellentmondásokkal, törésekkel. A szabadság elveit szerinte a szociális igazságra 
kell felépíteni és minden kizsákmányolást megszüntetni. Harry Pollitt-nak, az 
angol kommunista párt főtitkárának sikerült a spanyol kérdésben való erőteljes 
összefogás és az antifasizmus megszilárdítása érdekében való együtt munkálkodás 
ürügyén a kommunista pártba bejuttatnia. Ez az aktus azonban nem befolyásolja 
abban, hogy a Daily Worker-ben olyan cikket jelentessen meg, amelyben a 
kommunistákat kritizálja és felkelti önmagával szemben azok bizalmatlanságát. 
Ez a tény, valamint a spanyol polgárháború igazi arculatának felfedése, véget vet 
rövid életű párttagságának. 

(Az antikommunizmus és ex-kommunisták címmel folytatás következik.) 
A hazug Messiás Látóhatár, 1951. (2. évf.) 1. sz. 32-37. o.  
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EMLÉKEZÉS ANDRÉ GIDE-RE 

A művészet egyik legnagyobb feladata és értelme, hogy kifejezze a kora lelkét, 
szellemét, hogy felfogja és továbbadja mindazt, amit az élet, az emberi viszonyla-
tok és történések felülete alatt forrong és formát keres. Az igazi művész éppen az 
élet felszíne alatti valóságot keresi és mutatja meg embertársainak. Megfogal-
mazza és művészi formába önti mindazt, ami látható a világban és a látható vilá-
gon kívül van, a megfoghatatlant teszi érzékelhetővé és kitapinthatóvá. Nagy 
művészek alkotásaiban ott van a kor a maga, teljes problematikájával, az embere-
ket és társadalmakat mozgató erőivel, kételyeivel és kísértéseivel. A művészet ezt 
nemcsak a témaválasztással, hanem elsősorban a problémák megragadásának 
milyenségével és a kifejezés módjával jelzi. A művészi nagyság mértéke nem 
utolsósorban ahhoz a feltételhez igazodik, hogy milyen minőségű és intenzitású a 
művész reagálása korának felmerült kérdéseire, és a felszínre kerülő problémákra. 
A felelet milyensége adja meg egy művész méltó rangját.  

Nem véletlen hogy erről éppen André Gide halála alkalmából és a róla való 
megemlékezés kapcsán szólunk. André Gide életműve a fenti gondolatsort pél-
dázza és ő egyike azoknak az íróknak, akiknek alkotásaiban egy nem is jelenték-
telen korszak szellemi képe rajzolódik ki. Alkotásainak sorozata kora Európájá-
nak a topográfiája, melyből egy finom kéz könnyűszerrel tapogatja ki Európa 
szellemi állapotának változásait.  

Műveinek lapjairól a XX. század első fele lép elénk, mindazokkal a próbálko-
zásokkal, kísérletekkel, látomásokkal és megoldási formulákkal, amelyekkel vála-
szolni kívánt az elmúlt ötven esztendő feltett kérdéseire. A múlt század végének 
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racionalista alaptónusa a fiatal Gide művein is átüt és a fin de siecle,5 meg a XX. 
század első évtizedeinek szellemi forgása az ő művein is nyomot hagy. A 
Nouvelle Revue Francaise – melynek egyik kezdeményezője és alapítója Gide 
volt – hasábjain folyik a legnagyobb küzdelem a művészet értelméről és feladatá-
ról vallott különféle nézetek között, és Gide ebben a folyóiratban tárja ki esztéti-
kájának összetevőit. A Nouvelle Revue Francaise hűséges tanúja az akkori Fran-
ciaország szellemi élete problémáktól teljes állapotának. Itt formálódnak az új és 
igazabbnak vélt nézetek az élet értelméről, feladatáról és határairól, a művészetek 
jelentőségéről és szerepéről, és a szellem szabadságfogalmáról, a kialakuló új 
értékítéletek, és nem utolsó sorban a világ szemléletének módjairól. Itt vívja har-
cát a szabadelvű racionalizmus és a védekező állapotban levő katolicizmus. En-
nek a vitának néhány figyelemreméltó szempontját és a problematika néhány 
jellegzetes ismérveit éppen Gide-nak Paul Claudel-lel folytatott levélváltása mu-
tatja. Levelezésüknek több mint másfél száz megjelent levele rávilágít az etikában 
és erkölcsi normáiban annyira keresztény Gide hitbeli kételyeire, vallásos csatla-
kozásaira és ezeket még az oly meggyőző erővel és sokszor türelmetlenül vitatko-
zó Lauder sem tudja eloszlatni. Gide vágyakozása a természetfölötti Isten után, 
küzdelme a természet és a transzcendens világ problémájával és az Istennek hely-
telennek bizonynyúlt úton való keresése nemcsak Gide-ra, hanem kora francia 
szellemi életére is jelentős. 

Gide műveinek vissza-visszatérő problémái a személyes szabadság, a felelős-
ség, az emberi élet értelme, az egyén és társadalom viszonya, az egyénnek végze-
tes bolyongása a szabadságát és személyiségének kibontakozását veszélyeztető 
kísértések és buktató akadályok között. Legjelentősebb műveiben a Les Faux-
Monnayeurs-ben és a Les Nourritures Terrestres-ben, a Les Nouvelles 
Nourritures Terrestres-ben, a Vatikán pincéiben, az Oedipus-ban, a Theseus-
ban és nem utolsó sorban Napló-jában, ilyen problémák körül folynak az esemé-
nyek és ezek történéseinek központi kérdésfeltevése Gide felfogása a személyes 
szabadság problémájáról eredetileg alig különbözik attól a felfogástól, amelyet a 
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század kezdetének individualistái magukénak vallottak. A harmincas években a 
szabadság fogalma átcsúszik nála a kötelesség, a szolgálat fogalmaihoz közeli 
területekre, és ekkor Gide átfogalmazza egész eddigi álláspontját. Az Oedipé-
ben a főhős sorsán keresztül arra mutat rá, hogy teljes és tökéletes megsemmisü-
lés jut osztályrészül annak, aki nem ismer önmagánál nagyobb értéket, aki a sze-
mélyes szabadságot mindenek fölé helyezi. Oedipe elbukik magatartásában és 
Gide azt a konzekvenciát vonja le, hogy elpusztul a szabadság, ha nem kapcsoló-
dik valamilyen magasabb értékkel. Számára a kötelesség jelenti ezt a magasabb 
értéket, a személyes szabadságnál többet érő valami. A személyiség győzelmének 
feltétele az individualizmusról való lemondásban van – írja ebben a időben –, és 
ezt az alapgondolatot még pontosabban fejezi ki egy másik megjegyzés, melyet 
Saint Exupéry „Vol de nuit” című könyvéhez írt előszóban tesz: nem a szabadság 
teszi az embert boldoggá hanem a kötelesség. Ne gondoljuk azonban hogy ez a 
gondolatsor a személyes szabadság mindenek felettiségének visszaszorítása a 
kötelesség fogalma mögé, Gide-ben esetleg a szabadsághoz való ragaszkodás 
erősségének csökkenéséhez vezetett. Ellenkezőleg, másutt alig tapasztalt módon 
egyesül benne a személyes szabadság lehető legteljesebb igénye, a kötelességér-
zet, a társadalomban folytatott szolgálat, az a gondolat, az egyénnek az egészért 
vállalt felelősségérzete tudatával. Nem véletlen hogy ez a szabadságigény mégoly 
pillanatokban is fellobban, amikor Gide egyes aktusai az ellenkezőre engednek 
következtetni, és az emberi egyéniség kibontakozó hatóságának igénye szinte 
szétfeszíti a szintézis korlátait. 

Gide életére sötét árnyként borul tragikus kalandja a kommunizmussal. Eb-
ben a társadalmi és gazdasági rendben az emberi együttélés ideális formáját vélte 
megtalálni. Hitt benne és rajongott érte egészen addig, míg az ideálról le nem 
hullott a lepel, és nem vált számára egészen bizonyossá annak igazi lényege. Csa-
lódása, a folyamat, ami végbement benne, tragikus valami volt. Nagyszerű embe-
ri erényekre mutat azonban az a mód, ahogy a tévedését belátja, és 
megcsalatásának következményét levonja. Gide – ellentétben a halála alkalmával 
íródott sok hírlapi közlemény megalapításával – sohasem volt tagja a kommunis-
ta pártnak, de hosszú időn keresztül rajongója és támogatója volt a kommuniz-
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mus gondolatának, és magát a szocializmus megvalósítójának hirdető Szovjet-
uniónak. Gide szovjetbarátságának kezdő megnyilvánulásaiban jelentős tényező 
volt az oroszok iránti szeretete, az a hite, hogy Oroszország küldetést lát el. Nem 
kisebb jelentőségű tényező a kommunista eszmének igazságként és tudományo-
san megalapozott tényként való elfogadása. Oroszország iránti csodálata az első 
világháború előtti évekre nyúlik vissza. Dosztojevszkij szeretteti meg vele ezt az 
országot, az orosz írónak 100 éves születési évfordulóján róla szóló előadások 
tömegével tesz hitet Oroszország igazsága és elhivatottsága mellett. Benne is 
talajra találnak – mint olyan sok másban – Dosztojevszkijnek messianisztikus 
megállapításai, és az ő tudatában is úgy él Oroszország, mint aki feláldozta ma-
gát, hogy a világot és az emberiséget megváltsa. Ezt a megváltást beteljesültnek 
látta a harmincas évek elején, amikor a kommunista eszméhez való megtérése és 
a szovjet rendszernek csak felületes ismerete elfogadtatja vele azt a tételt, hogy a 
Szovjetunióban megvalósult a „szabad emberek szocialista társadalma”. Figye-
lemmel és aggódással kísérte a kommunista kísérletet és szíve forró várakozással 
telt meg, vajon mi lesz ebből a kísérletből. A szovjet állam minden ténykedését 
Gide szorongással és rokonszenvvel kíséri és – ahogy egyik könyvében írja gon-
dolatát – ettől a vállalkozástól hatalmas változást remélt, olyan impulzust, amely 
az egész emberiséget magával rántja majd. 

Oroszországi látogatása alkalmával – nemsokára megérkezése után – a 
moszkvai Vörös téren – Gorkij temetési ünnepségén – csúcspontját éri el a 
kommunizmus ügyével való azonosulása. Ekkor teszi meg, azt a később sokszor 
megbánt és visszavont kijelentését, hogy a kultúra sorsa a Szovjetunió sorsához 
van kötve, ő maga pedig hajlandó annak megvédésére. Oroszországi tartózkodása 
azonban megláttatja vele a valóságot, melyet addig a propaganda, a lelkendezés, 
az értelmet kikapcsoló rajongás színfalai elvettek. Akarva nem akarva, meg kel-
lett látnia a csillogó szólamok mögött a nyers tényeket, a szabadság jelszavával 
folytatott elnyomást és jogtiprást, a munka dicséretének és megbecsülésének 
leple alatt folytatott kizsákmányolást, az egyenlőség hazug propagandafalai mö-
gött felnövő és korlátlan kiváltságokkal felruházott új uralkodó réteget, a huma-
nizmus képmutató hangoztatása mellett szaporodó kényszermunkatáborokat és 
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börtöncellákat, a nemzetközi proletárszolidaritás örve alatt veszélyesen terjeszke-
dő szovjet-orosz imperializmust, és mint írónak látnia kellett a géppisztollyal és 
Ljubjankával előmozdított szocialista realizmus követelésével elterjedő szellemi 
elnyomást. Gide kiábrándulása teljes, összeomlik kommunista hite. Eltikkasztja 
a szabadság hiánya, az egyformaság és egyhangúság leverő atmoszférája. „Ha az 
egész szóló unisono énekel nem lehet harmóniáról szó” – írja könyvében, és a 
szabad alkotás lehetőségétől megfosztott, és a Szibéria felé menetelő vagy – ami 
igazi művész számára ennél is nagyobb kín – parancsra és pártutasítások szelle-
mében dolgozó művész emberek szürke serege, kétségbeejtő háttere ennek a 
képnek. Gide oroszországi útjáról írott két könyvében és naplójában a szovjet 
rendszer könyörtelen kritikáját adja, és a kínzó őszinteségbe menő vallomása 
rávilágít úttévesztésének tragikus momentumaira. Gide kommunista kalandja 
keserű kirándultsággal végződött és mélységes önvizsgálata visszavezette az elha-
gyott eszményekhez, az ugyan hibákkal és gyengeségek által terhelt társadalom-
hoz, amely minden hiányossága ellenére is nyújt még annyi szabadságot és lehe-
tőséget, hogy javítható, jobbá és teljesebbé formálható legyen. Egyik legszebb 
művében, a Theseusz-ban Dadalos azzal búcsúztatja az útnak induló Theseust, 
hogy „menj vissza hozzá – (Ariadnehoz, aki a tradíciót szimbolizálja) –, mert 
különben minden elveszett. Térj vissza múltadhoz, térj vissza önmagadhoz, mert 
a semmiből csak a semmi veheti kezdetét, múltadból és abból, ami ma vagy kell 
kifejlődni annak a művésznek, aki majd a jövőben leszel.” Gide visszatérése 
múltjához és önmagához adja meg számára azt a lehetőséget, hogy az átélés teljes 
melegével, helyzetérzésének biztonságával és lelkiismeretének nyugodtságával 
adjon számot szellemi állapotáról és kalandjainak történetéről. 

Mint a Trójából menekülő Aeneas hátán a múltat, a hagyományt szimbolizá-
ló atyjával, úgy tűnik szemünk elé az ő maga, és amúgy a hagyományok, az elha-
gyott eszmék irányába, a kommunista kalandból keserűen és csalódottan, de 
mégis friss szellemmel és becsülendő emberi erényekkel visszatérő André Gide. 
Mint Aeneas atyját, úgy mentette meg Gide is a kommunizmussal való szakítás-
sal a maga emberiségét, írói hitelét, és szabad szellemét.  
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Gide hatása korára, és kortársaira felmérhetetlen. Művein nemzedékek nőttek 
fel, és tőle tanultak sokan szabadságszeretetet, hitet művészet elhívatásban és 
ragaszkodást a független, kényszer nélküli szellemi alkotáshoz. Egyike a legna-
gyobb francia íróknak, s ezt a rangot olyan korszakban szerezte, amely bővelke-
dik nagy szellemekben, igazi alkotókban, és olyan Franciaországban, amelyben 
kortársakká váltak a francia irodalom olyan nevei, mint Anatole France és 
Proust, Romain Rolland és Valerie, és Pegut és Claudel. Gide szabad emberi 
szellem volt és az emberi és írói magatartása is bizonyítja azt a tételt, hogy az 
igazi művész sohasem lehet a hatalomnak, a tekintélyeknek, bármi fajta világi 
felsőségnek szócsöve, és alázatos kiszolgálója, hanem kell legyen ereje nemet is 
mondani, ha meggyőződése és belső parancsa azt kívánja. Ő írta, hogy egy író 
igazi értéke annak „forradalmi elánjá”-ban, pontosabban megfogalmazva, az 
ellenzékiséghez való képességben van. „Az igazi nagy művész természetszerűen 
nonkonformista” – mondja egyik írásában, és nincs ennek a nonkonformizmus-
nak hitelesebb példája, mint önmaga, a teljes Gide életmű. Magatartása oly kor-
ban mutat erre a kívánalomra, amikor annyi a kísértés ennek a művészi erénynek 
az elárulására. André Gide élete, eltévelyedései és tragikus életmozzanatai ellené-
re is szabad emberi szellem, nagy alkotó, és igazi művész volt, művei olvasottak 
lesznek mindaddig, amíg élnek a Földön emberek, akik igazság, szépség, jóság 
után áhítoznak és akiknek szorongása a szabadság és a szellem ügyének jövőjét 
kíséri. 

Emlékezés André Gide-re. Látóhatár, 1951. (2. évf.) 2. sz. 42-44. o.  
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ANTI KOMMUNIZMUS ÉS AZ EXKOMMUNISTÁK 

A kommunizmus története frakcióharcok és pártszakadások története. Ennek a 
történetnek belső atmoszféráját nehézzé és félelmetessé tesz a dialektikus vitat-
kozási módszer könyörtelen alkalmazása: pólusok és ellenpólusok képzések, 
azoknak egymás kiküszöbölésére irányuló küzdelme, a gyengébbik pólus önálló 
kiirtása, és a győztes irányzatnak újból pólusát és ellenpólusra való kettészakadá-
sa. Ez a folyamat így halad addig, amíg ennek a módszernek alkalmazásához 
megvannak a tárgyi előfeltételek. Ennek a belső harcnak sötét kísérő jelenségei a 
kommunista gyakorlat félelmetes és barbár eszközei. Az erőszak, az elnyomás, a 
gyilkosság és a rabszolgasorsba döntés. Mindez a maga komoly valóságában ak-
kor kezdődött, amikor az 1917 októberi forradalomban győzelemre jutott, és a 
magából nem leninista elemeket már leválasztó bolsevik párt, 1919-ben Moszk-
vában, összegyűjtötte a második internacionálé szakadárjait és létrehozták a har-
madik, úgynevezett kommunista internacionálét a Kominternt. Ebben az inter-
nacionáléban kezdettől fogva nem érvényesült a pártok egyenjogúsága, a bolsevik 
párt minden erejével arra törekedett, hogy a maga elsőrendű jogosságát minden-
áron fenntartsa, és ezt a szervezetet a bolsevizmus ügyével mindenben azonos 
orosz politika szolgálatába állítsa. A Kominternen belül sohasem alakulhatott ki 
valamelyest belső egység, mert a határozatok, elvi és gyakorlati álláspontok a 
bolsevik párt erőszakja következtében sohasem születetteknek demokratikus 
diszkusszió, közösen kialakított nézzetek alapján. Az egységnek pedig ez lett 
volna az emberi feltétele, és ez biztosította volna a végrehajtás egyöntetűségét is. 
Az orosz párt a maga a hatalmát és nagyságát nem csak arra használta fel, hogy a 
többi pártokat véleményük megreformálásában, megformálásában befolyásolja, 
hanem legtöbbször arra is, hogy erőszakkal kényszerítse őket – főleg a nagyobb 
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ellenállást mutató nyugat-európai partokat – a szovjet politika céljait szolgáló 
állásfoglalásra. Igen sok nem memoár és beszámoló tanúskodik azokról a mód-
szerekről, melyekkel Moszkva az akaratát mindenben érvényre juttatta. Tudjuk 
milyen agyafúrt módon és milyen erőszakkal vitte keresztül Sztálin és környeze-
te, hogy a Komintern 1927-ben Trockij-t a kínai forradalom jegyében képviselt 
álláspontja miatt elítélje, legutóbb pedig az André Gide számolt be arról, hogy 
milyen erőszakoskodásokat kellett az angol pártnak elviselnie Moszkva részéről.  

A bolsevik párt, pontosabban a sztálini politika, következményeként inaugu-
rált, „rugalmas” taktika képviselőinek magatartása hamarosan mutatta a maga 
káros hatásait. Azok a pártok és csoportok, melyek nem tudták követni az ide-
oda ugráló és érdekeinek megfelelően bűvészkedő orosz pártot, hamarosan 
szembe kerültek vele, és ez az állapot rengeteg belső zavart, tisztázatlanságot, 
ellenkezést váltott ki, melyet az oroszok minden esetben a maguk erőszakos 
módszereivel számoltak fel. (Elég, ha az olasz, az angol és a francia párt külön-
böző konfliktusaira gondolunk a Kominternen belül.) Az erőszakos megoldások 
következtében a tagpártok „a kommunizmus győzelmének érdekében” nem lát-
tak más lehetőséget, mint némán behódolni Moszkvának, és az egyes pártokon 
belül az ellenkezést likvidálni. A keményebb, és behódolásra nem hajlandó cso-
portok – mondjuk meg, hogy a valóban forradalmár és nem konformista szemé-
lyiségek és csoportok – vagy teljesen szakítottak a kommunizmus ügyével, vagy 
pedig Moszkvától függetlenül és ellene csinálták tovább a kommunista politikát. 

A világkommunizmus frontján belüli nagy szakadások eléggé ismertek. Troc-
kij, Buharin, Radek, Zinovjev, Rikov és a többiek elszakadása a sztálinizmustól, 
a nyomukban keletkező számtalan trockista irányzatok Európában (melyek legje-
lentősebbikét, a spanyol trockista organizációt, a POUM-ot, a spanyol polgárhá-
ború idején likvidáltak), bizony erős bizonyítékai a Kominternen belüli harcok-
nak. Napjainkban pedig tanúi vagyunk a második nagyméretű szakadásnak, Tito 
és jugoszláv pártjának kiválása a Kominformból, valamint a gomba módra szapo-
rodó, úgynevezett nemzeti kommunista pártok alakulásának. Ezek, a Moszkva és 
Kominform-ellenes alakulatok és szervezkedések nem kis jelentőségű tekintély- 
és erőveszteséget jelentenek a világkommunizmus számára. De az ezeken a nagy 
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és ismert szakadásokon kívül is, a bolsevikeknek a Nyugati pártokkal szembeni 
belső dialektikus küzdelmének eredménye az a sok kisebb szakadás, mely éven-
ként választ le, kisebb-nagyobb csoportokat a Kominternből. Így váltak le a két 
háború között a parlamentáris és demokratikus formákhoz ragaszkodó irányza-
tok (Frossard), azok a csoportok, amelyek az erőszakot elítélték és törvényes 
keretek között kívántak működni (Paul Lévi vezetésével), a Roland-Horst féle 
„liberális”-ok, azok a szakszervezeti csoportok, amelyek vonakodnak a szakszer-
vezeteket a kommunista pártok bürokráciájának alávetni (legjelentősebbek ezek 
közül Pierre Monat és André Nin), azok az irányzatok, amelyek nem voltak haj-
landók a szociáldemokratákkal való mindenfajta együttműködést elítélni 
(Brandler, Bringolf, Tasca, stb.), és végül a különböző baloldali tömörülések, 
melyek minden opportunista engedmény ellen éles frontot alkottak (Bordiga, 
Ruth Fischer, Borisz Souvairine, stb.) 

Mivel a demokratikus diszkussziónak a Kominternen belül nem volt helye, 
ezek a belső nézeteltérések nem oldódhattak fel, a bolsevik párt részéről egysze-
rűen „trockizmusnak”, „fasizmusnak”, „reformizmusnak” bélyegeztettek és arra 
vezettek, hogy ezek a csoportok egymás után váltak le a különböző pártokról. 
Ezeket az elhajlásokat minden esetben az orosz pártvezetés bosszúja és 
likvidációs igyekezete kísérte. Moszkva bosszúja és megtorlása követte azokat, 
akik elég bátrak voltak nemet mondani. A Szovjetunión belül az állambiztonsági 
szervek „oldották” meg ezeket a belső ellentéteket és sokakat, így Trockijt, a világ 
másik végére is elkísérte a gyilkos megtorlás. A Komintern hihetetlen könyörte-
lenül torolt meg minden elhajlást, minden esetben úgy, ahogy a körülmények 
engedték. Arthur Koestler írja valahol, hogy soha a történelem folyamán és a 
világ egyik táján sem gyilkoltak meg, vagy döntöttek rabszolga sorba annyi forra-
dalmárt, mint a Szovjetunióban. De nyugaton sem volt kíméletesebb. Gondol-
junk csak a spanyol trockisták likvidálására, vagy a világtörténelem egyik leg-
szebb, legszínvonalasabb tettére 1940-ben, amikor a Hitler-Sztálin paktum kö-
vetkezményeképpen, vagy száz német, magyar és osztrák kommunistát, köztük a 
német párt vezetőjét Heinz Neumant, az orosz bolsevikiek kiszolgáltatták a Ges-
tapónak. Manapság pedig tanúi vagyunk annak, hogyan nőnek az akasztófák, 
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börtönök és koncentrációs táborok, a Moszkva által megállapított vonalelhajlás 
nyomában. 

Az előbbiekben vezető személyek és csoportok leszakadásáról szóltam. Azon-
ban mögötte a mindenki által ismert, kommentált és állandóan figyelemmel kí-
sért folyamat mögött, ott van a munkások, a kisemberek, az egyszerű párttagok, 
hol lassúbb, hol gyorsabb ütemű elszakadása a kommunizmustól. A kommunista 
pártok taglétszáma állandó fluktuációt mutat. Itt természetesen a Nyugati pár-
tokra gondolunk elsősorban, mert a bolsevik iparban és a vasfüggönyön túli pár-
tokban, a párthoz való tartozás, vagy onnan való kiválás, a legtöbb esetben nem 
szabad elhatározás eredménye. Pontosabban, az önkéntes kilépésre igen súlyos 
személyi következmények vállalása nélkül nincs lehetőség. A pártból való kivá-
lásnak szinte egyetlen lehetősége a kizárás, ami a legtöbb esetben a személyes 
szabadság élvezetétől való kizárást is jelenti. A második világháború előtt főleg a 
német kommunista párt vesztette el tagjainak jó részét. A német pártra különös-
képpen jellemző volt a taglétszám fluktuálása. A sok kiválás ellenére mégis, Eu-
rópa legerősebb pártja volt. A bolsevik pártnak, a nemzetiszocialista hatalomát-
vétel előtti időkben, 3 millió körül mozgott a taglétszáma és a kilépő tagokat 
mindig követik újabb belépők. A német exkommunisták száma igen tekintélyes. 
A második világháború után a főleg az olasz, francia és skandináv pártok vesztet-
tek igen sok tagot. Sajnos nincsenek pontos adataink Nyugat Európa 
exkommunistáinak számáról, de hozzávetőlegesen eléri a kétmilliót. Ezzel a hoz-
závetőleges számadattal nincs azonban arányban az exkommunizmus jelentősége. 
Mert sokkal nagyobb, mint amit az exkommunisták számaránya jelent. Az 
exkommunizmus szellemi, társadalmi és politikai tényezővé ugyanis, jelentős 
számú szellemi embernek, írónak, művésznek, újságírónak, politikusnak, külön-
böző értelmiségieknek, a kommunizmusban való kiábrándulása, és vele való sza-
kítása következtében vált. 

A második világháború után ugyanis ez az exkommunista elite és maga az 
exkommunizmus lassan érlelődő és pontosan megfogalmazott szempontjai, nem 
lekicsinylendő tényezői és összetevői lettek a nem kommunista világ szellemi 
életének, politikai állásfoglalása megformálásának, és annak a küzdelemnek, 
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melynek célja a világkommunizmus és az orosz imperializmus összefonódása 
által veszélyeztetett emberi szabadság megvédése, és visszaszerzése, azoknak a 
népeknek, akiktől azt a kommunizmus elrabolta. 

Ennek a szellemi és politikai exkommunizmusnak ma már igen széles a front-
ja, és a világ szellemi vezető embereinek tekintélyes és számánál is jelentősebb 
részét foglalja magában. A nyugati népek jól tájékozott közvéleménye előtt ma 
már jól ismertek azok a körülmények és események, melyek főleg Európa szelle-
mi élete legjobbjainak nem is kis részét a kommunizmus elveivel és céljaival való 
azonosuláshoz, vagy legalábbis iránta való rokonszenvhez vezette. Ezek jó része 
azonban az idők folyamán, sok-sok esetben egész rövid idő után, eljutott a maga 
Kronstadt-jához, a kommunizmussal való szakításhoz. Nem kétséges, hogy a 
világkommunizmus még mindig nem lebecsülendő, számos nyugati szellemű 
embert mondhat magáénak – akár mint párttagot, vagy útitársat, vagy akárcsak 
úgy, mint úgynevezett „worshipper from afar”-t. Ezek száma azonban, ma már 
távolról sem olyan nagy, mint volt akárcsak tíz évvel ezelőtt is.  

A világkommunizmus nyugati szellemi hátvédje alaposan meggyengült, és 
mindig többen hagyják maguk mögött a kommunista kalandot. Néhány nagy 
írónak, újságírónak, politikusnak, tudósnak a kommunizmussal való együttmű-
ködésre csatlakozása, majd leszakadása, lassan mind ismertebbé válik Nyugat-
Európában és Amerikában is. Egy nemrég megjelent vallomássorozat megismer-
tet bennünket Ignacio Silone, Arthur Koestler Richard White, André Gide, 
Louis Fisher és Stephen Spender „kalandjainak” történetével, azzal az úttal, mely 
a párttagok és útitársak sorába vezette őket, a csalódással, melyet a tapasztalatok 
jelentettek, és azzal a bátor lépéssel, mellyel a kommunizmus útjáról leléptek. 
Ezeknek a legismertebb exkommunistáknak a nevei mellett, hadd említsem meg 
még néhánynak a nevét, akik exkommunistaként a Demokrata világ szellemi 
életének jelentős személyiségei: André Malraux, a kiváló francia író, Sir Bernard 
Pares, a szláv kultúrtörténész, Anna Strong, a jeles újságírónő, van Paassen, Max 
Yergan, író és a néger emancipáció bátor harcosa, Douglas Hyde, a Daily 
Worker volt munkatársa, E. M. Forster, a „What I Believe” írója, Charles 
Plisnier, belga író (aki azért hagyta el a kommunista pártot, mert forradalmár 
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akart maradni), Max Eastman, költő és esszéista, Franz Borkenau, történész s 
marxista teoretikus, Eugéne Lyons, James Burnham, Earl Browder, Anton 
Ciliga, John Dos Passos, Amerika egyik legjobb írója és gondolkodója, stb. 
Exkommunista Európa jelentős politikusai közül az angol hadügyminiszter Reu-
ter professzor, Berlin főpolgármestere és De Gaulle pártjának néhány vezetője is. 
A kommunizmus „távolból való tisztelő”-i közül pedig olyan személyiségek for-
dítottak hátat a kommunizmusnak, mint a neves angol regényíró Hemingway és 
korunk egyik legnagyobb alkotója Upton Sinclair, akinek esete jellemző az orosz 
bolsevikiek által irányított világkommunizmus magatartására olyan valakivel 
szemben, aki, bár a kommunizmus elvi szempontjaival jó ideig rokonszenvezett, 
de mindvégig féltékenyen őrködött a szellemi alkotás kényszerből mentességére 
és teljes szabadságára. 

Az előbbiekben egy helyütt szóltunk arról a hatásról, melyet az 
exkommunizmus a szabad világ szellemi és politikai életére gyakorolt. Feltehető 
azonban a kérdés, hogy a kommunizmussal való szakítás minden esetben a de-
mokráciához való megtérést jelenti-e vajon, minden exkommunista demokratává 
lett-e? Nem, mert a volt kommunisták egy része a háború előtt igen könnyen 
találta meg az utat a nemzetiszocializmushoz és a fasizmushoz, Titonak a 
Kominform-mal való szakítása után pedig, a Moszkvától és Kominformtól elsza-
kadók nagy része a demokráciához való megtérés helyett a kommunizmus elveit 
és metódusait, az úgynevezett nemzeti kommunista mozgalmakban ápolják to-
vább. Elég, ha itt a francia Deriot-ra hivatkozunk, aki a harmadik internacionálé 
funkcionáriusából lett a francia nemzetiszocialista mozgalom legjelentősebb ve-
zetőjévé, és Laval-ra, aki exkommunistaként lett a nemzetiszocializmussal 
együttműködő francia kormány elnöke. Szám szerint is sok exkommunista csat-
lakozott a különböző nemzetiszocialista és fasiszta szervezetekhez, igen sok 
exkommunistát szívtak fel, és Németországban is a kommunista rot-front tagjai-
nak nagy tömege vándorolt át a Hitlerista S. A.-ba. Az úgynevezett nemzeti 
kommunista mozgalmak pedig azt mutatják, hogy a Kominformtól való elszaka-
dás után ezek a mozgalmak a kommunista eszményeket tovább viszik, Moszkvá-
tól függetlenül, és vele szemben állva ezek növelik ugyanakkor a Kominformmal 
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szembeni erőket azáltal, hogy a Kominform erejét csökkentik és politikáját za-
varják, de valójában egy nagy kísérlet a nagy problémák megoldására. Louis 
Frischer azt írja, hogy a mai sztálinista kommunizmussal való szakítás „csak ak-
kor akció és társadalmilag értékes, ha az egyet jelent a diktatúra metódusainak 
elítélésével és a demokratikus gondolkodáshoz való megtéréssel”. 

A kommunizmussal szakító szellemi emberek csaknem döntő többségükben, 
a kommunizmusról a demokráciához tértek meg. Legtöbbjük demokrata mivol-
tuk miatt, a szabadság szeretete miatt, és az alkotás zavartalanságához, és függet-
lenségéhez való ragaszkodás miatt fordított hátat annak a politikai mozgalom-
nak, ahová őket elvi szempontok, szociális igények, vagy származásuk és életük 
milliőjének determináló ereje vitte. Nem maradhatott ennek a rendszernek meg-
szállottja hosszabb ideig az a Gide, aki még Moszkvában is az individuális sza-
badság népszerűségéből beszélt, az a Silone, aki a Komintern-funkcionáriusok 
előtt a maga mély, keresztény gyökerű szabadság-ideálljáról magyaráz, vagy 
Koestler, akit egy párizsi kommunista gyűlésen a nemtetszés dermesztő hidege 
veszi körül, mikor hallgatóságnak azt fejtegeti, hogy semmilyen személy, mozga-
lom, vagy párt nem lehet tévedhetetlen, vagy mikor Thomas Mann-t citálja: „egy 
káros igazság többet ér, mint egy hasznos hazugság”.  

Az exkommunista szellemi emberek, értelmiségiek ma egyik erősségei a sza-
bad világ szellemi életének és mozgalmainak. Működésük, írásaik, szellemi alko-
tásaik ma már világos körvonalakkal formálják és formálták az exkommunizmus 
elvi és gyakorlati jelentőségét és viszonyokat a világ antikommunista erőihez. A 
ma Európa szellemi térképe arról tesz bizonyságot, hogy számtalan 
exkommunista író, művész és politikus, szinte felbecsülhetetlen szerepet játszik a 
Nyugati világ szellemi mozgósításában, a világnak a kommunizmusról való felvi-
lágosításában, Európa szellemi erőinek összegyűjtésében, és az antikommuniz-
mus demokratikus szellemi megalapozásában. Jelentőségük nem csak pozitív 
tények alapján nagy, hanem nem kisebb mértékben azért is, mert szakításuk a 
kommunizmussal és csatlakozásuk a szabad világ erőihez, olyan időszakban kö-
vetkezett be, amikor Nyugat-Európában, és szerte a világban, kétkedés uralkodik 
a világ szellemi alapjainak időtállósága és értéke tekintetében. Ezeknek a szellemi 
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alapoknak, erkölcsi normáknak rendező elveknek avultságáról és értéktelenségé-
ről beszélnek sokat, és a szabad világ népei hajlandók arra, hogy kétségbe essenek 
emiatt. Az exkommunisták példája éppen azt mutatja – a szabad világhoz való 
visszatérés által –, hogy ennek a világnak elvei és eszményei, bár sok helyütt el-
torzult, ám mégis elég értékesek ahhoz, hogy újrafogalmazzuk őket, tartalmukat 
gazdagítsuk, és megreformáljuk. Ezt pedig olyan tapasztalatok alapján teszik, 
melyek az átélés melegével és ugyanakkor a tények racionális könyörtelenségével 
mutattak rá a másik világ alapjainak ingadozó voltára, szellemi és morális hiánya-
ira, az együttélés formáinak embertelen rendszerére és a szabadság teljes és állan-
dó kiirtására. 

Ettől a világtól való elszakadás és a Nyugati szabadságeszmékhez és létformá-
hoz való visszatérés nem maradhat hatás nélkül azokra, akik könnyen hajlanak 
arra, hogy éppen ezt a szabadság- és emberségnélküli másik világot képzeljék 
megoldási módnak. Az exkommunizmus a maga tapasztalataival, a világkommu-
nizmussal szembeni vitában az egyik legelőbb, legaktívabb és a kommunizmus 
számára a legtöbb gondot okozó demokratikus áramlat. „Mi egykori kommunis-
ták egyedül tudjuk, miről van tulajdonképpen szó” – írja Koestler, és ezzel nem 
mond kevesebbet, mint azt, hogy a fenyegető veszélyt azok látják legjobban, és 
azok ítélik meg legpontosabban, akik ismerik azt. Személyes tapasztalat, a mód-
szerek gyökeres ismerete, a kommunista organizáció szellemi életének és mozgá-
sának belülről való látása, sokkal hitelesebb és igazabbá teszi a kommunizmusról 
megalkotott képet. Nem vitás, hogy ezekben az írásokban sokkal meggyőzőbb 
erővel szólal meg az antikommunizmus hangja, mint azokban, amelyek szerzője 
csak könyvekből ismeri. Bármennyire is meggyőző Bertrand Russell érvelése a 
kommunizmusról szóló műben, mégsem éri el az exkommunista írók legjobbjai-
nak megelevenítő erejét, és az átélés melegétől öntött argumentáció meggyőző 
erejét. Igaza van egyiküknek, mikor arról ír, hogy „a totalitarizmus szörnyűségeit 
egészen közelről kell látni, hogy a halálos veszedelmet teljesen értékeljük”.  

Sokan ugyan szemünkre vetették, hogy műveikben és a kommunizmussal 
szembeni elszámolásban sok a személyes ressentiments, és a saját múlttal való 
túlzott foglalatoskodás. Van ebben valamelyest igazság, de mégsem a teljes, mert 
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a személyes élmények, és azok hatása a gondolkodásra, etikai értékelésre pillana-
tig sem zavarják a tárgyi valósághoz való ragaszkodás igyekezetét, és a legna-
gyobb fokú objektivitásra való készséget. Szinte meglepő, hogy Koestler, Gide, 
Borkenau milyen racionális hűvösséggel érvel döntő elvi kérdésekben. 

Az exkommunisták táborát annak ellenére, hogy antikommunizmusukban az 
egyéni szabadsághoz és a politikai szabadságjogokhoz való ragaszkodásukban 
egyek, mégsem lehet zárt egységnek tekinteni. Pontosabban megfogalmazva, ott 
találjuk őket csaknem valamennyi szellemi és politikai irányzat képviselői között. 
Ez a tény arra is enged következtetni, hogy a kommunizmussal kapcsolatos él-
ményeik nyilván befolyásolják az összes szellemi és politikai csoportosulásokat, 
melyekben döntő módon érvényesíthetik antikommunista álláspontjukat. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy sok európai szellemi intézményünk élénkségét, mun-
kakészségét és elszánását éppen az ott működő exkommunistáknak köszönheti. 
Az a tény, hogy ezek a szellemi emberek nem alkotnak egységes  csoportot, nem 
szerveződtek frakciókba, nem csináltak pártokat, önmaguk és a velük egyetértők 
számra, rámutat arra a figyelemreméltó körülményre, hogy a szabadságot valóban 
szabadságnak tudták, gondolkodásuk és magatartásuk ennek alapján formáló-
dott. Jövendő működésük útját tehát szabadon, egyénileg határozták meg, nem 
maradt meg bennük a totalitárius gondolkodásnak a nyoma sem. Silone-t és 
Ciliga-t a szocializmus táborában látjuk, az individualizmusnak nem volt és nem 
maradt elszántabb híve, mint Gide, az integrális liberalizmusnak meg éppen 
John Dos Passos, Eugene Lyons próbál új értelmet adni. James Burnham meg a 
technokratikus gondolkodásmenet legjelentősebb képviselője, Hyde útja a katoli-
cizmusig vezetett, és Koestlerben mintha a felvilágosodás korának racionalistái 
élednének újra. 

Az elveknek, nézeteknek a nüanszoknak ebben a színskálájában azonban ott 
működik, és az egész életművet aláfesti, a tudatos és alaposan átgondolt anti-
kommunizmus, a szellemi fegyverkezés igyekezete, egy új Európa gondolata, és a 
szabad világ összefogásáért való szándék. Ha nem is vagyunk egyek azokkal, akik 
az exkommunisták tevékenységétől, szellemi hatásaitól nem látják korunk szel-
lemi életének más képviselőit is, akik szintén egyek velünk az antikommuniz-
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musban, de sohasem voltak kommunisták, mégis azt kell mondanunk, hogy az 
exkommunizmus egyik legtermékenyebb szellemi áramlatunk, és egyik legerőtel-
jesebb érlelője a szabadság és emberiség ügyéért, nemcsak beszédnek, hanem 
cselekedetnek is. A szabad világ összefogásának, az összefogást szellemi megala-
pozásának, és egy demokratikus világrend kialakításának egyik legnagyobb er-
jesztője és segítője éppen ez a csoport, amelyik a kommunizmussal való kalandja 
közben rádöbbent arra, hogy milyen nagy tét forog kockán, és milyen nagyok 
azok az értékek, amelyeket veszély fenyeget.  

Ignazio Silone egy alkalommal Palmiro Togliatti, az olasz kommunista párt 
főtitkára előtt azt a tréfás megjegyzést tette, hogy „a végső küzdelem a kommu-
nisták és az exkommunisták között folyik majd le”. Ezt Silone tréfának szánta, 
de tudjuk, hogy abban a küzdelemben, mely a kommunizmus és a szabad világ 
között már megkezdődött, nem kis szerepet, de a jövőben még jelentősebbet 
játszanak majd az exkommunisták. Talán az ő damaszkuszi élményük új erőket 
fakaszt az önmagában és értékében sokszor kételkedő nyugati világban. 

Az antikommunizmus és az exkommunisták. Látóhatár, 1951. (2. évf.) 3. sz. 
38-42. o.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

35 

 

A SZELLEM SZABADSÁGÁÉRT 

Tacitus írja valahol, hogy könnyebb egy kultúrát szétrombolni, mint újra feltá-
masztani. Mindazok, akik közösek a nyugati kultúráért való aggódásban, arra 
kell törekedjenek , hogy a nyugati kultúra, a szabad szellemi élet, az alkotás sza-
badságának mai veszélyeztetettsége megszűnjék, nehogy kultúréletünk bomlása 
és romlása katasztrófába vigye az egész még szabad világot. Ez a veszélyeztetett-
ség azt követeli, hogy minden rendelkezésre álló erővel és módozatokkal küzd-
jünk minden olyan törekvés ellen, amelynek célja a szabadság megszüntetése, 
elrablása, és azoknak a feltételeknek a megszüntetése, melyek nélkül kultúráról, 
szellemről, műveltségről nem beszélhetünk. A szabad világ szellemi életének sok 
képviselője szkeptikus ebben a kérdésben, arra hivatkoznak, hogy ez a védekezés, 
a támadás elhárítása ugyanolyan módszerekre kényszeríti a védelmezőt, mint 
amilyent a támadó használ és amelyet elítélünk. 

A szellemi, vallási, politikai türelmetlenség és elnyomás ellen nem harcolha-
tunk anélkül, hogy magunk se essünk bele a türelmetlenségbe, a szabadság meg-
szűkítésének egyik vagy másik fajtájába. Itt szembehelyezhetnénk néhányat 
azokból a tanításokból, amelyek a kultúrák és a társadalmak öngyilkosságáról 
szólnak, de enélkül is beláthatjuk, hogy a nyugati kultúráért folyó harc nem el-
lenkező nézetekkel szembeni küzdelem, esetleg intolerancia, hanem sokkal 
komplikáltabb valami és minőségében is más, mint a más véleményekkel, tanítá-
sokkal szembeni állásfoglalás.  

Nem másfajta, a miénktől eltérő nézetekkel, véleményekkel, szellemi áramla-
tokkal, irányzatokkal szembeni küzdelemről van itt szó, hanem olyan hatalmi és 
uralmi rendszerrel szembeni ellenállásról, mely ellenfele mindenfajta kultúrának, 
mindenfajta szellemi irányzatnak, általában olyan szellemi légkörnek, amelyben 
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ellentétes nézetek, vélemények, irányzatok egyáltalán keletkezhetnek. A szellemi 
élet és a kultúra belső atmoszférájának szabadsága, mindenfajta szabad alkotás és 
kutatás lehetősége forog kockán, és a küzdelem éppen azért folyik, hogy lehessen 
mód és lehetőség a tudomány, az alkotóművészet, stb., szabad kifejlődésére, 
irányzatok és ellenirányzatok keletkezésére, azok egymással való harcára.  

De el kell oszlatni egy másik félreértést is. Nem a nyugati kultúrának a keleti 
elleni küzdelméről van szó, hanem egyszerűen a kultúráért felelősséget hordozó 
küzdelméről, a kulturálatlanság, a kultúraellenesség, mindenfajta kultúra tagadá-
sa ellen. Az a veszély, amely a kultúrát az orosz bolsevizmus részéről fenyegeti, 
nem azért a legsúlyosabb és a legnagyobb problémája korunknak, mintha egy 
másik fajta kultúrát (és itt nagyon tágan értjük ezt a megjelölést) állítana szembe 
a nyugatival, hanem azért mert tagadását jelenti a kultúrák szabad kifejlődésének, 
alakulásának, módosulásának. Nem az ellenféltől való félelem, és az ellenfél le-
győzésére irányuló igyekezet ennek a küzdelemnek a vezérmotívuma, hanem a 
létért való aggódás, minden kultúra létért való szorongás. Aki ma nyugati kultú-
rát mond és ennek a kultúrának a veszélyeztetettségéről beszél, az egy és osztha-
tatlan világ egyetemes kultúrájára gondol és ennek az egyetemes kultúrának, 
korunk szellemi kifejezősének a veszélyeztetettségéről beszél. Egy könyv elégeté-
se Mandzsúriában éppen olyan súlyos seb korunk kultúréletének testén, mint 
tegyük fel, egy kelet-németországi egyetemi tanár megfosztása a tanítás szabad-
ságától, vagy egy alkotószellemnek bármifajta párt, vagy világnézeti doktrína 
kényszerzubbonyába való erőszakos beszorítása.  A bolsevizmus azért jelent ve-
szélyt, mert a kultúrát alapjában támadja meg és olyan feltételektől fosztja meg, 
melyek nélkül arról beszélni lehetetlen. Az elnyomás és a zsarnokság ellen táma-
dó nyugati, szabad emberek, akkor, amikor a nyugati kultúra védelmében küzde-
nek, az egy és oszthatatlan kultúráért való felelősséget hordozzák vállukon.  

A bolsevista szellemi elnyomás, az alkotás és kutatás szabadságának elrablása, 
az alkotók és kutatók elnyomorítása nemcsak közvetlenül támadja meg korunk 
kulturális állapotát és szabadságát, hanem közvetve is. Az elhárítás és védekezés 
arra kényszeríti a szabad világot, hogy ezek ellen a törekvések ellen minden ren-
delkezésre álló és ebben a harcban még akceptálható eszközzel szálljon szembe. 
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Nehezen kerülhető el azonban ilyen körülmények között bizonyos fokú és bizo-
nyos helyeken tanúsított tolerancia, amely azonban szabad és nem veszélyeztetett 
szellemi életben nem volna semmi körülmények között sem elfogadható és indo-
kolható. A nyugat kommunista szimpatizánsai állandóan ezekre hivatkoznak. 
Azonban megfeledkeznek arról, hogy a bolsevizmus szellem- és kultúraellenes, a 
szabadságot megfojtani igyekvő törekvései nélkül ezekre sem kerülne sor. Így 
válik kétszeres felelőssé a világkommunizmus azokért a sértésekért, amelyeket 
közvetlenül és – bár az előbbivel össze sem hasonlítható mértékben – közvetve az 
alkotó és a kutató munka szabadsága kényszerül elszenvedni.  

A kultúra szabad életlehetőségének fenyegetettsége nap mint nap erősebbé 
válik. Mindaz, ami a Szovjetunióban és az általa elnyomott országokban törté-
nik, előre felrajzolja a jövő eshetőségeinek képét. Ne higgyük, hogy az elnyomás-
nak most éljük az utolsó fázisát. A bolsevizmus belső elvi szerkezete ennek el-
lentmond és maga a történelem amellett bizonyít, hogy a bolsevista elnyomás, a 
szellem elnyomorítása fokozatosan és folyamatosan halad és még nem alkalmazta 
az összes lehetőségét. Hol van ma már például a viszonylagos „szabadság”, mely-
ben még egy Isak Babel vagy egy Boris Pilnjak alkothatott? Írhat-e majd még 
egy sornyit is ebben a rendszerben egy új Zoscsenkó, vagy egy jövendő 
Achmatova? A mához képest milyen óriási szabadságot jelentettek még 
Mayerhold működési évei, vagy csak még néhány évvel ezelőtt is milyen más 
körülmények között születhettek meg Prokofjev vagy Sosztakovics művei. S, ha 
ez a folyamat így tart néhány esztendő múlva majd a mostani években a 
Lyssenkoknak, Szimonovoknak, és Ehrenburghoknak adott alkotási „szabadsá-
got” sírják majd vissza a boldogtalan utódok. Nincs itten megállás. És a bolsevis-
ta rendszer önmaga létének kockáztatása nélkül nem lazíthat ezen. Azt hisszük 
sokszor, hogy nincs tovább, és másnap újabb elnyomási módszerek születnek. Így 
nő kultúránk veszélyeztetettsége napról-napra, hónapról-hónapra. Nem vitás, 
hogy az elhárításnak, a védekezésnek, a világ szabad felén a megőrzés irányában 
is tovább kell haladnia, mindig erősebbé, intenzívebbé és szervezettebbé kell 
válnia.  



 

38 

A Kultúra Szabadságáért Mozgalomban erre a feladatra vállalkoztak a szabad 
világ szellemi életének legjobbjai és mellettük a politikusok, entellektüelek, sza-
kaszervezeti vezetők hosszú sora, akiket a kultúráért és szabadságért való aggó-
dás, szorongás hozott össze. Ezek az írók, tudódok, művészek, politikusok, ér-
telmiségiek a kultúrának és a szellem szabadságának fenyegetettségét a maga 
teljességében és sokszor önmagukon tapasztalhatták. Ettől a tapasztalattól indít-
tatva találták meg az egymáshoz vezető utat és alkották meg korunk egyik leg-
szélesebb körű és hatósugarú szellemi mozgalmát és szervezetét. Egy nagy felis-
merés hajtotta őket cselekvésre és az igény annak megváltoztatására, amit John 
Dos Passos úgy fejezett ki, hogy napjainkban annyit beszélnek szabadságról, és 
oly keveset tesznek érte. Ez a mozgalom a kultúra szabadságának megvédése 
érdekében született és harcol mindenütt, ahol ezt a szabadságot sérelem éri.  

Munkájának, működésének az egy és oszthatatlan világ kultúrájának megvé-
dése az alapja, mert az a felismerés vezeti, hogy a kultúrát a maga egyértelműsé-
gében és egyetemességében kell megvédeni. fegyvere az igazság. Ennek megmu-
tatása a legnagyobb erő mindenfajta elnyomással szemben. Az igazságot szaba-
don megmondani, mindenkor és mindenütt, szembeszállni a gyáva konformiz-
mussal, akárkiről és akármiről is legyen szó. Harcol mindenfajta totalitarizmus 
ellen, és pontos, tárgyszerű, mélyreható analízisekkel igyekszik megmutatni a 
totalitárius rendszerek ellentmondásait, belső gyengeségét és embertelenségét. S, 
ha hangja egyszer-másszor szenvedélyessé is válik – minden küzdelem feltételez 
bizonyos szenvedélyességet –, mégsem lesz hazuggá, igazságtalanná, mert hűsé-
ges marad a leglényegesebb elvhez: az objektív igazság kereséséhez.  

A Kultúra Szabadságáért Mozgalom rövid idő alatt napjaink egyik legna-
gyobb világ-mozgalmává nőtt. A múlt esztendő nyarán Berlinben rendezett 
kongresszus gyűjtötte össze először a szabad világ vezető személyiségeit. Ezt a 
konferenciát nem csak a határozott céltudatosság, hanem a feltételek nélküli 
belső szabadság is jellemezte. A megnyilatkozó és minden irányban ható erős 
kritikai szellem, a kételkedés minden fajta dogmában és jelszóban, a nyugati világ 
sok hiányosságára és ferdeségére is fényt vetett. Az igazság keresése önmagunk-
kal szemben is parancs és egyúttal jogcím, hogy ezt másoktól is megköveteljük. 
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Ezt a berlini kongresszust azóta is számtalan megnyilatkozás követte, így a 
brüsszeli és a bombayi értekezlet, különböző nemzeti organizációk megteremté-
se, irodák és munkacsoportok szervezése, akciók elindítása, a strassbourgi egye-
tem tervének felvetése és szorgalmazása, a berlini világifjúsági találkozó alkalmá-
val szervezett nyugati ellenpropaganda, stb. 

A Mozgalom gondolatait, szellemét, célkitűzéseit képviseli a világ egyik leg-
kitűnőbben szerkesztett és egyik legtartalmasabb folyóirata, a „Der Monat” és 
hasonló szerepre vállalkozott a nemrég elindult, francia nyelvű „Preuves”. Ezek-
nek a folyóiratoknak a hasábjain szólalnak meg a szabad világ jelentős képviselői 
és az ott megjelent írásoknak mindig nagy jelentőségük van, sokszor esemény-
számba mennek. Minden egyes szám bizonyítéka, annak a pezsgő szellemi élet-
nek, amely a szabad világban lassan ugyan, de mégis jelentős és el nem hanya-
golható tényezőjévé válik a szabadság és a félelemnélküli élet megvédéséért foly-
tatott küzdelemnek. A Mozgalomhoz tartozó, vagy azzal hasonlóan gondolkozó 
írók, művészek, politikusok hosszú sorával találkozunk a Monat hasábjain. Itt 
többek között csak a legjelentősebbeket említjük meg: Benedetto Groce, Karl 
Jaspers, Betrtrand Russel, Gabriel Marcel, Franco Lombardi, Sidney Hook, a 
jelenkori filozófia legjelentősebb művelői, továbbá neves írók és költők, Arthur 
Koestler, Ignazio Silone, André Malraux, William Faulkner, Carlo Levi, Step-
hen Spender, Theodor Plivier, Albert Camus, olyan kiváló tudósok, esztétiku-
sok, kritikusok, mint G. A. Borgese, H. Kueller, A. J. Ayer, H. Reed, N. 
Nabokov, F. Borkenau, Alfred Weber, A. V. Martin, M. Eastman, Ruth Fi-
scher, J. Barzum, P. Shub, I. Berlin, D. de Rougemont, W. Röpke, stb.  

Biztató jelenség, hogy a szabad világ vezető szellemei ott haladnak abban a 
küzdősorban, amely minden erejével és eszközével a szabadságért bontott zászlót. 
Így vált a szabadság vezető elvévé annak a harcnak, mely a szabad emberiség 
jövőjéért folyik. Mert vagy szabad lesz a világ, vagy katasztrófába süllyed.  

A szellem szabadságáért. Látóhatár, 1951. (2. évf.) 5. sz. 39-41. o.  
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1952  

MEGJEGYZÉSEK A MAGYARSÁG POLITIKAI KULTÚRÁJÁHOZ  

A nyugat-európai és amerikai politika irodalomban gyakran találkozunk azzal a 
megállapítással, hogy a kelet- és közép-európában elhelyezkedő országok társa-
dalmi viszonyai többnyire antidemokratikusak voltak a történelem folyamán. A 
különböző európai szellemi, társadalmi és politikai áramlatok kicsinyesek és erő-
szakosak lettek, a politikában alkalmazott módszereket pedig nyugaton nehezen 
érthető durvaság jellemzi. Ehhez kapcsolódik nyugati politikai írók szerint az a 
megfigyelés is, hogy a kelet- és közép-európai népeket a politikai kultúra terén, 
valami eredendő elmaradottság jellemzi. Sajnálatos. hogy az ilyen megállapításo-
kat alátámasztó tények sokszor igazak, és valóban a nyugati demokratikus politi-
kai gondolkodástól eltérő nézeteket és gondolkodásmódot ábrázolnak. Ezen a 
területen a különböző politikai fogalmak a nyugatitól sokszor eltérő, sokszor 
azokat eltorzító, konkrét tartalmakkal töltöttek meg. Nyugati politikai írók meg-
állapításai és kritikái, bennünket, magyarokat, is elmarasztalnak. Ezekből a hi-
bákból nem árt tehát tanulni, ha a problémával bátran szembenézünk, és meg-
vizsgáljuk, van-e alapjuk ezeknek a nem nagyon kedvező diagnózisoknak.  

Nagy általánosságban azt kell mondjuk, az utolsó száz esztendő magyar tör-
ténelme bőségesen szolgáltat adatokat nyugati megfigyelők számára, politikai 
vezető garnitúránk gondolkodásáról és magatartásáról alkotott kedvezőtlen vé-
leményük számára. Az utolsó száz esztendő magyar történelmében, nem csak 
külső kényszerítő és politikánkat meghatározó tényezők, de a társadalmi és álla-
mi életet rendező személyek és csoportok gondolkodásmódja, politikai szemléle-
te is nagy szerepet játszott. A politikai életünkről alkotott nyugati véleményt, a 
magyar politikai irodalom addig tudta sikerrel ellensúlyozni, még kevésbé nyuga-
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ton is akceptált módon és érveléssel megcáfolni. Politikai irodalmunk érvelése 
nem is annyira a konklúzióknak, és azok alapjául szolgáló tényeknek támogatásá-
ra irányult, sokkal inkább arra, hogy a nyugati közvéleménynek megmagyarázza a 
Duna-völgyében élő népek társadalmi és politikai fejlődésének különleges voltát. 
Arra törekedett, hogy megvilágítsa az egyenes vonalú fejlődést állandó keresztező 
történelmi események szerepét, igyekezett rámutatni a különféle történelmi 
zsákutcákra, amelyek következményként állandó megrázkódtatást hoztak ma-
gukkal és a Nyugati mintájú állam élet kialakulását több alkalommal megakasz-
tották. Ezek a magyarázatok a valóságos, pontosan kimutatott tényeket azonban 
csak megindokolják, de nem változtatják meg a nyugaton kialakult konklúziókat. 

A magyar társadalom történelmi gátakkal és buktatókkal teli fejlődése, az elő-
retörő és a nyugattal lépést tartani igyekvő kísérletek elbukása, a demokratikus 
próbálkozások kudarca, súlyos nyomokat hagyott a magyar nép politikai kultúrá-
jában, megzavarta politikai értékítéletét, és eltorzította politikai gondolkodás-
módját. Az állampolgári egyenlőségért és a politikai szabadságokért folytatott 
küzdelmeink elbukása sok alkalommal igen nagy tömegekben rendítette meg az 
ezekben a szabadságjogokban való hitet. Sokan voltak, akikben kételyek támad-
tak eszméik igaza és küzdelmük értelme felől. Az emberi jogok és állampolgári 
szabadságjogok nélküli élet, ha hosszabb ideig tart, sok emberben elhomályosítja 
a jogok jelentőségét, szükségét.  

Megzavarja a jogok és szabadságjogok értékrendjét, minthogy a magyar tör-
ténelem folyamán időnként a nemzet nagy tömegei kirekesztettek az állampolgá-
ri jogok és politikai szabadságok gyakorlása alól. A magyarság igazi vágyainak, 
belső ösztöneinek, szándékainak megfelelő politika, az utolsó 100 esztendőben 
nem válhatott huzamosabb ideig történelmet formáló tényezővé, csak időnként 
lobbant fel egyes nagy személyiségekben, szellemi és társadalmi mozgalmakban. 
Jelentős társadalmi rétegeknek az állam ügyeinek intézéséből, a szabadságjogok 
gyakorlásából való kirekesztése, mindig egészségtelen fejlődési folyamatot indít 
el. Ezzel megszakad a nemzet spontán belső igényektől és vágyaktól hajtott fej-
lődése.  
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Nálunk hosszú időn keresztül a hatalom és a nép kettőssége, nem párhuza-
mos fejlődése, többször ellentétes igényei és törekvései, lehetetlenné tették a 
megegyezést közös politikai alapeszményekben. Eltérő politikai gondolkodás 
alakult ki a hatalom birtokosaiban és a nép széles rétegeiben. Az állam politiká-
jának kialakításában és a közösség ügyeinek intézésében csak szűk réteg vett 
részt, a nagy tömegek kimaradtak a társadalom politikai akaratát kifejező intéz-
ményekből, és így nem adódott mód, hogy megtanulják a hatalom gyakorlásá-
nak, önmaguk igazgatásának módját, lehetetlenné vált, hogy a széles néprétegek 
politikai ösztönökben, gondolkodásukban, és magatartásukban fejlődjenek, ily 
módon eleve kudarcra volt ítélve a hatalmat gyakorló rétegek jó szándékú, és 
javító kezdeményezése is. A reformer és a korral haladni akaró politikusok kez-
deményezései, a meglévő, egészségtelen konstrukcióban nem érhetik el céljukat. 
Komoly reform csak akkor járhatott volna eredménnyel, ha előtte megváltozik 
hatalom és nép viszonya, ha a reformok a népet már az alkotmány sáncain belül 
találják. A két háború közötti reformintézkedések, amelyek egyébként becsületes 
szándékok és abban az időben tiszteletreméltóak voltak, abban hibáztak, hogy 
csak felületi problémák megoldását kívánták és nem rendezték a magyar társada-
lom alapvető kérdéseit, nem változtatták meg a hibás és anakronisztikus társa-
dalmi szerkezetet. 

A baj egyik figyelemreméltó oka abban a körülményben keresendő, hogy hiá-
nyoztak egyfelől a hatalom gyakorlóinak, másfelől a nép politikai kultúrájában 
szemléletében és sokszor ösztönében is. Az uralkodó rétegek politikai gondolko-
dásában évtizedekkel elmaradtak az európai fejlődés mögött, aztán hatalmi igé-
nyek, és osztályszempontok is eltorzították kifejező képességüket és magatartá-
sukat. A nép pedig hatalmon kívül és a közügyekből kirekesztve, érdektelenséget 
tanúsított a politikával szemben. Ösztönei akadozva működtek és nagy töme-
gekben csak hiányosan reagáltak a kormányzat, a hatalom gyakorlóinak tevé-
kenységére. A hatalom urainak és a népnek nem azonos gondolkodása, eltérő 
szándékai, kihagyásokkal működő ösztönei, sok belső politikai zavarnak és köz-
életi abnormalitásnak voltak forrásai.  
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Politikai gondolkodásunk időnként egészen torz vonásokat mutatott. A poli-
tikai elhatározásokat sok esetben nem egyértelmű, nem értelmi megfontolások, 
de hangulat, érzelmek és indulatok szőtték. Ez természetszerűen magával hozta a 
politikai meggyőzésnek, a vitatkozásnak és a politikai gyakorlatnak eldurvulását, 
az erőszak elemeivel való összekeverését. Azok a személyek és politikai csopor-
tok, amelyek igénye és törekvése elsősorban a megszerzett hatalom megtartására 
irányult, természetesen táplálták az érzelmekre és hangulatokra épített politikai 
gondolkodást. A különféle intézmények, elsősorban tanácskozó testületek érvelé-
sét érzelmi és indulati elemek uralták, a szakszempontok, a racionális érvek, az 
értelmi meggondolások, sokkal kisebb teret kaptak. 

Nálunk világnézetekről, funkciókról, formai kérdésekről folyt a legtöbb vita 
ahelyett, hogy szociális intézményekről, adórendszerről, a termelés milyenségé-
ről, a jogok és szabadságok értelmezéséről. Politikai kultúránk hiányára és ferde-
ségére utal az a tünet, hogy politikai diszkussziókat parlamenti közgyűléseinket 
választási beszédeinket nem a rideg racionális érvelés, hanem a barokk nyelvezet, 
drámai kitörésekkel, emlékekkel, érzelmekkel, indulatokkal való játék jellemzi. 
Ennek magyarázatára találunk bőven okokat, de nem vitatható, hogy ez nem 
éppen egészséges és korszerű tünet. Legfőképpen pedig olyan jelenség, amit 
nyugaton nehezen értenek, és rosszallanak. Az ország ügyeit intéző, és bizony 
sokszor egészségtelen szelekció alapján kialakult úgynevezett vezető rétegek ösz-
tönei, reakciója, hibás megállapításai, nem kevésbé helytelen megoldásai, hozzá-
járultak az utolsó évszázadok magyar történetének zökkenőkkel és beteg gócok-
kal teli alakulásához és a külpolitikában kifogásolható perspektívájához.  

Igazságtalanok lennénk azonban, ha emellett nem vennénk észre népünk 
nagy tömegeinek politikai tájékozatlanságát, a hatalomból való kirekesztettség 
következtében beállott szemléleti és magatartásbeli hiányosságait. Ennek volt 
következménye, hogy munkások és parasztok, sőt azok öntudatos rétegei is, sok-
szor zavarban voltak, amikor politikai irányzatok együtt jelentkeztek. Indulatok, 
hangulati szempontok, érzelmi hatásokra történő reagálás, sokszor olyan tábo-
rokba sodort munkás és paraszt, kispolgári és értelmiségi rétegeket, ahová értelmi 
meggondolások, társadalmi érdekek alapján nem lehetett volna csatlakozni. Sőt, 
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ilyen körülmények között a nemzet többségének kritikus pillanatokban jól mű-
ködő ösztönei is képtelenek voltak a nemzet sorsát kívánatos módon befolyásol-
ni, és a rossz ösztön, vagy rendszer, vagy részérdekeket szolgáló állam vezetését 
semlegesíteni. 

Az eseményeket csak kismértékben tudták befolyásolni a különböző társa-
dalmi rétegekhez tartozó – főleg értelmiségi – csoportosulások, amelyek kultúrá-
ban, látó körben, politikai gyakorlatban, felette álltak az államhatalom birtokosa-
inak. Voltak az utolsó fél század magyar politikájának periódusai, amikor a hata-
lom és igazgatás részesei – esetleges jó szándékuk és erkölcsi tisztaságuk mellett 
–, a politikai kultúrának, a tudásnak és tájékozottságnak nem kismértékű hiányát 
tanúsították. A helytelen szelekció, a politikának előjogok, rangok, kiválasztott-
ság, e tudatok és kizárólagossági igények hálójában való vergődése, végzetesen 
befolyásolta és megzavarta az állam életét. Ez a helyzet megbénította azok tevé-
kenységét is, akik a hatalmat az egész nemzet érdekében kívánták gyakorolni, 
akikben a politikai tisztaság és józan szándék mellett, a tudás és a demokratikus 
eseményekhez való ragaszkodás is megvolt.  

Miután néhány esztendővel ezelőtt Magyarország a szovjet-orosz hatalmi ap-
parátus kizárólagos ellenőrzése alá került, megszakadt a magyar politikai fejlődés, 
és odahaza a most hatalmon lévő kommunista vezetők ténykedése vált általános-
sá. Itt nem utalhatunk a magyar politikai gondolkodás és gyakorlat jellegére, 
hiszen amit tesznek nem a magyarságban jelentkező jó vagy rossz szemléletek, 
gyakorlati módszerek és megoldási lehetőségek tünetei. Szerepük egyedül az, 
hogy kívülről jövő utasításokat kritika és megfontolás nélkül végrehajtsák. A 
magyar politikai gondolkodás és gyakorlat azokban él tovább, akik vagy a belső 
emigrációt, a hallgatást, vagy az „ahogy lehet” élést választották, vagy hazájukat 
elhagyva, a hontalanságban élnek. A politikai kultúránkat ma emigrációs tényke-
déseken és politikai elveken kell vizsgálnunk. Az utolsó évtizedek politikai gon-
dolkodásának és gyakorlatának sok fonáksága tovább él az emigrációban. A má-
sodik világháború és a kommunisták térhódítása a magyarság egy részével, a poli-
tikus garnitúra és a közvélemény-formáló rétegek jelentős hányadát szorították 
nyugatra. Rajtuk keresztül sok olyan nézet, elmélet, módszer került az emigráció 
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politikai életébe, amely már otthon is múltnak, vagy hamisnak bizonyult. Az 
emigrációban tehát egymás mellé kerültek a háború előtti, alatti és utáni politika 
különféle fonákságai. Elsősorban ez zavarja az a migrációs politika elvi és gyakor-
lati problémáinak tisztázását. 

Megjegyzések a magyarság politikai kultúrájához. Látóhatár, 1952. (3. évf.) 2. 
sz. 51-53. o.  
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VITÁZÓ MEGJEGYZÉSEK  

Harc a legendák ellen legendákkal  
Az egyik emigrációs hetilap hasábjain ankét folyik a közvéleményben fellelhető 
politikai legendákról és előítéletekről. A szándék, amely a kérdés feletti vitát 
elindította dicséretes, de sajnálatos azonban, hogy a hozzászólók többsége szin-
tén legendák és előítéletek fegyvereivel hadakozik a politikai gondolkodás és a 
vitatkozás helytelen jelenségei ellen. Az említett lap általában konzervatív, múlt-
ba néző, egyes kérdésekben anakronisztikus irányzatot képvisel politikában és 
szellemi életben egyaránt, az emigrációs politikában a jobb oldalon helyezkedik 
el, az ankét keretében megnyilatkozó nézetek elsősorban ennek a politikai gon-
dolkodásnak adnak kifejezést. 

Az eddig elhangzott érvek és tételek nem újak és nem is érdekesek. A kérdés-
sel nem is foglalkoznánk, ha az ankét keretében nem szólalt volna meg egyik 
legkitűnőbb írónk, Cs. Szabó László. Hozzászólása egyik megállapítása mellett 
nem mehetünk el ugyanis szó nélkül. Nem csak egyszerűen azért mert jelentős 
íróról, demokrata férfiúról van szó, de valami más miatt is. Megállapítása azok 
véleményét ismétli és erősíti, akiknek a magyar demokráciáról, különösen az 
utolsó évtized magyar politikai eseményeiről, bizony eléggé torz és igazságtalan 
nézetei vannak, és akikkel a véleményazonosságot bizonyára Cs: Szabó László is 
elutasítja. Az ember azzal vitatkozik, akinek véleményére, nézetére, szempontjai-
ra odafigyel, akinek állásfoglalását fontosnak tartja. Így hát éppen az a tisztelet és 
megbecsülés, amely őket a kiváló íróval szemben eltölti, kötelez is arra, hogy 
helytelennek tartott megállapításaival szembenézzünk. Ezt, a demokratikus disz-
kusszió kedvelése mellett, igazság- és valóságszeretetünk is megköveteli.  
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Cs. Szabó László az 1945 ös vértelen forradalom legendájával harcolva, egyik 
fél mondatában arról írt, hogy a magyarság elfogadta „a háromnapos demokráci-
át a könyökig véres moszkovitáktól”. Ez a tétel éppoly előítélet legendája a reak-
ciós és retrográd, sőt nem kisszámú konzervatív köröknek, mint a másik oldal 
felfogása a „vértelen forradalom”-ról. Nézzünk szembe ezzel a megállapítással. 
Tegyük fel, ennek kapcsán azonnal a kérdést, vajon a demokráciát – még abban a 
formájában is, ahogyan 1945-ben jelentkezett – valóban csak a szovjet megszál-
lók kényszerítették ránk, a vagy átokként hullott közénk, vagy pedig van ennek a 
magyar népnek is valamelyest köze hozzá? Feleletünk: az 1945-ben elindított 
demokratikus fejlődés nem csak külső körülmények, de belső magyar törekvések, 
a népben jelenlévő vágyak és erők következménye is. A háború elvesztését követő 
változást, demokratikus átalakulást, ha úgy tetszik háromnapos demokráciát, 
nem a könyékig véres moszkoviták tették lehetővé, de más események, és éppen 
a moszkovitákkal szemben helytálló magyar törekvések. A demokratikus beren-
dezkedés felé vezető utat, az a földrészeket felölelő harc tette szabaddá, amelyet a 
szabad világ, az Egyesült Államok, Nagy Britannia valamint a Szovjetunió köz-
reműködésével, a nemzetiszocialista fasiszta és japáni militarista diktatúrák ellen 
folytatott. Lehet arról vitatkozni, hogy ebben a szabad és demokratikus szövet-
kezésben mit keresett az ugyancsak totalitárius Szovjetunió, de a Hitler feletti 
győzelmet és a szabadságért való áldozatos harcot ez a körülmény sem homályo-
síthatja el. Így a második világháborút Magyarországon sem a Szovjetunió nyerte 
meg egyedül, de az egész náciellenes politikai és katonai front, a demokratikus 
átalakulás lehetőségét sem a vörös hadsereg teremtette meg egyedül, hanem a 
szövetségesek közös erőfeszítései, katonai akciói és az Egyesült Nemzetek politi-
kája. Magyarországon akkor is bekövetkezett volna a régi anakronisztikus társa-
dalmi gazdasági és politikai szerkezetet felváltó demokratikus átalakulás, ha az 
országot, történetesen a nyugatiak szállják meg. Hogy, az esetleg nyugati meg-
szálló csapatok jelenlétében berendezkedő demokrácia más lett volna, mint volt a 
vörös hadsereg jelenlétével számolni kényszerült demokratikus kormányzás, az 
bizonyos. Ez azonban nem változtat azon a körülményen, hogy a népjogok kiter-
jesztése, a társadalom alatti rétegek felszabadítása, az ország gazdasági, társadal-
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mi és politikai struktúrájának megváltoztatása követelő szükségszerűség volt, 
nem pedig olyasvalami, amit bármelyik győzőtől elfogadni, vagy pedig visszauta-
sítani lehetett. Magyarország 1945-ös kormánya az Egyesült Államokkal, Nagy 
Britanniával és a Szovjetunióval együttesen kötött fegyverszünetet, és a három 
hatalomnak együttesen lett szövetségese. A demokrácia – akárhogyan valósultak 
is meg a NewYork-i döntések és tiszta szándékú tervek – ennek a helyzetnek volt 
következménye, nem pedig a moszkoviták ajándékozó kedvének. A könyékig 
véres moszkoviták mást ajánlottak a magyar népnek 1944-ben, és az azt követő 
években súlyos hibát követ el az, aki a fasisztaellenes nyugatbarát demokraták 
törekvéseit ténykedéseit összekeveri a moszkoviták céljaival, és az egész demok-
ratikus kísérletet egyszerűen odautalja a könyékig véres moszkoviták cselekvési 
körébe. 

Az 1945. évi demokratikus átalakulásnak voltak természetes és sajnálatos te-
hertételei. Egy vesztes háború után indult el, másodszor, megszálló hadsereg 
jelenlétében történt, harmadszor, a valódi demokráciával szemben meg nem értő 
nagyhatalom és elkötelezett híveivel szemben kellett intézményesíteni. Ezek a 
körülmények azonban csak motiválták az 1945-ös demokráciával kapcsolatos 
állásfoglalást, de nem követelték a magyar néptől, hogy a nácizmus megsemmisí-
tése után a demokráciát – a nemkívánatos kísérő jelenségek miatt – utasítsa el. 
Ezzel kapcsolatban feltehető a kérdés, vajon egy politikai, gazdasági és társadal-
mi átalakulást semmissé vagy törvénytelenné tesz az a körülmény, hogy idegen 
megszállók jelenlétében bonyolódik le. Az 1945-ös demokrácia ellenfelei gyakran 
hangoztatják, hogy demokratikus átalakulásról, alkotmányos intézmények mű-
ködtetéséről, szó sem lehetett, mert az ország idegen megszállás alatt állt. A kér-
dés nem dönthető el formailag, csak tartalmilag. Ha az idegen hadsereg jelenlét-
ében előállott változások olyanok, amelyek a nép vágyaiban, törekvéseiben, szán-
dékaiban gyökereznek, akkor állásfoglalásunk csak pozitív lehet. Nem hinnénk, 
hogy bárki vitatni merné azokat a szerkezeti változtatásokat, politikai és társa-
dalmi reformokat, amelyek az amerikai, angol és francia megszállók jelenlétében 
Németországban, Ausztriában és Olaszországban megtörténtek. Ostoba dolog 
lenne például a Nyugatnémet demokratikus átalakítást vitatni, mert idegen meg-
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szállás árnyékában történt. A végrehajtott reformokat szuverén kormányzatok 
foganatosították Magyarországgal kapcsolatban. Az 1945-ös demokratikus rend-
szer elmarasztalása csak akkor volna indokolt, ha a bekövetkezett változások, a 
végrehajtott reformok nem gyökereztek volna a magyar nép széles rétegeiben, ha 
idegenek lettek volna a nép vágyaitól, szándékaitól, törekvéseitől, ha valóban, 
csak elfogadni kellett volna őket. A földreformmal kapcsolatban gyakran han-
goztatják, hogy mintegy a parasztság ölébe hullott. Ez legfeljebb olyan értelem-
ben igaz, hogy a parasztság kevéssé készült fel rá, de nem olyan értelemben, hogy 
a parasztság nem várta, nem kívánta. A parasztság az agrárszocialista mozgalom-
ban földért harcolt, a népi irodalom és a falukutatók egyebek mellett a parasztság 
föld éhségét is magukkal hozták az irodalomban. Hogy ez így van, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a tény, hogy a háborút megelőző években olyanok is rá-
döbbentek erre a földéhségre, akiknek osztályhelyzete és gazdasági érdeke el-
lentmondott a paraszti kívánságok meghallgatásának. És sorolhatnánk tovább. 
Kiderül, hogy az úgynevezett demokratikus vívmányok alapjai és indítékai voltak 
a különféle társadalmi rétegek törekvésének. Tehát, ezeket meg kellett valósítani, 
nem pedig dönteni, hogy elfogadjuk-e, vagy sem. Ezeken a megállapításokon 
nem változtat az a körülmény, hogy a reformok megvalósítása nem mindenkor 
felelt meg a korábbi törekvéseknek. A demokratikus átalakulás lehetőségét ugyan 
külső körülmények teremtették meg, de a demokratikus berendezkedések tele 
voltak népi erőkkel, belső felszabadulási vággyal, jóra törekvő és őszinte szándékú 
kezdeményezésekkel. Az a tény, hogy az átalakulás spontán, azaz belső erőktől 
hajtott fejlődése később – a kommunisták ellenkező irányú szándékai és tervei 
miatt – elakadt, nem jogosít fel arra, hogy az átalakulást, és a reformok végrehaj-
tását segítő erőket utólag nem létezőknek tekintsük, és az egész művet odavesz-
szük a könyékig véres moszkovitáknak. Ilyen eljárás ellenkezik a valósággal és az 
igazsággal. Ha túlzottnak is tekintjük a vértelen, diadalmas magyar forradalom-
ról szóló legendát, el kell ismerjük, hogy Magyarországon 1945-1946-ban törté-
nelmi jelentőségű események – nem félünk kimondani –, ha forradalom nem is, 
de forradalmi természetű változások történtek. 

Vitázó megjegyzések. Látóhatár, 1952. (3. évf.) 3. sz. 59-62. o.  
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1953  

AZ EURÓPAI EGYSÉG ÉS A LIBERALIZMUS 

Az európai szabad népek politikájára a második világháború után három irányzat 
nyomta rá leginkább bélyegét: a keresztény demokrácia, a demokratikus szocializ-
mus és a liberalizmus. Ezek az irányzatok nemcsak döntően befolyásolják az egyes 
államok magatartását a nemzetközi kérdésekben, de hatásuk szemmel látható az 
európai egységért folyó küzdelemben, valamint az atlanti közösség kialakulásában is. 
Ez utóbbi két területen az említett irányzatokat képviselő pártok és politikai csopor-
tok már nem egyenként, de együttesen, közös nagy szervezet közreműködésével 
lépnek fel. Mindegyik irányzat nemzeti pártjai a közös eszmények képviseletére, az 
azonos ideák érvényesítésére és közös munkára egyesültek. 1947-ben Oxfordban 
megalakult a Liberális Világúnió. Ugyanebben az esztendőben, a Luzernban össze-
gyűlt kereszténydemokraták kimondották közös szervezetük, a Nouvelles Equipes 
Internationales megalakítását. A szociáldemokraták pedig a szocialista nemzetközi-
ség hagyományait ápoló és továbbvivő, de szerkezetében még laza és akcióiban még 
erőtlen Comisco után, annak munkája nyomán, 1951-ben Frankfurtban létrehozták 
a Szocialista Internacionálét. 

A három internacionálé kezdettől fogva foglalkozott az Európa egyesítésére irá-
nyuló javaslatokkal. Nem lesz érdektelen, ha összefoglaljuk a három irányzat állás-
pontját az egyesülés szükségét és mikéntjét illetően. A sort a liberálisokkal kezdjük. 

* 
Nem véletlen, hogy a három nagy politikai irányzat közül a liberálisok kapcsolód-

tak be legkésőbben az európai egységmozgalmakba és kezdték meg a tevékeny köz-
reműködést. A kereszténydemokratákban és szocialistákban erősebb a hajlam, hogy 
az európai egységgel elérni kívánt célt szerződésekkel, intézményekkel, alkotmányo-
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zó szervekkel és miniszteri bizottságokkal közelítsék meg. A liberálisok ezeket az 
intézményeket csak másodrangú eszköznek tekintik. Hajlanak amaz álláspont felé, 
amely a megoldást nem nemzetközi jogi alkotásoktól és institucionális szabályozá-
soktól várja, de az emberi együttélés és a gazdasági rendszer formáitól. Emlékeztet-
nek arra a korszakra – az első világháború előtti „liberális” évtizedekre – amikor 
nemzeti államok rendszerében, államok feletti intézményeket nem alkotva útlevél és 
vízum, vám- és devizavizsgálat nélkül lehetett az egyik országból a másikba utazni. 
Azt szeretnék, ha az európai államok visszatérnének az egymás közötti szabad forga-
lom rendszeréhez, a liberális módszerekhez a gazdasági és társadalmi élet egész terü-
letén. Véleményük szerint ezen az úton könnyebben, gyorsabban és eredményeseb-
ben érhetjük el a valóságos egységet. 

A liberálisok kezdeti tartózkodását az európai egység problémái iránt nemrég fo-
kozott érdeklődés váltotta fel. A Liberális Világunió Strasbourgban szeptember 25. 
és 28. között tartott kongresszusa elegendő támpontot ad, hogy a liberális álláspon-
tot az európai egység ügyében legalább is nagy vonalakban megrajzoljuk. A kong-
resszus határozata az európai egységről így hangzik: 

A Liberális Világunió kongresszusának meggyőződése, hogy Európa egyesítése a 
jelenleg cselekvési szabadságuktól megfosztott országok adott pillanatban történő 
bekapcsolásával a Világunió egyik legfontosabb célja marad. Megelégedéssel üdvözli 
a Schumann-tervet, amelynek életbelépése lehetővé tette az első európai hatóság 
megteremtését. Ugyancsak üdvözli a federációt célzó terveket, amelyeket a hat nyu-
gati állam most dolgoz ki. Ezeket a terveket az egyesüléshez vezető út etappe-jainak 
tekinti. 

A kongresszus mindazonáltal tudatában van a súlyos veszélyeknek, amelyek az 
egyesülést és a közös védelmet fenyegetnék, ha nemcsak a többi kilenc állam, amely 
az Európa Tanácsban képviselve van, hanem a demokráciák szélesebb köre is Euró-
pán belül és kívül nem ismerné fel a társulás szükségét. Éppen ezért örömmel tölti el 
a kongresszust az Európa Tanács tanácskozó gyűlésének röviddel ezelőtt kinyilvání-
tott szándéka, hogy tanulmányozni igyekszik azokat az intézményeket, amelyek ezt a 
társulást megvalósítják. 
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A határozat az európai egység ügyében egyeztető megoldás két nagy csoport ál-
láspontja között. Az egyik csoport – amelynek hangadói többek között az angolok 
voltak – egy alkotmányosan felépített európai államszövetség híve. A realistának 
nevezett másik csoport elítéli az alkotmányjogi intézmények túlbecsülését. Az alap-
vető kérdésekben mindezek ellenére nincs különbség a különféle csoportok tagjai 
között. Az európai államok közötti együttműködést szükséges feltételnek tekintik 
egy jobb jövő és magasabb életszínvonal érdekében. 

Az európai intézmények fontosságát hangsúlyozó álláspontok közül kettő érde-
mel említést. H. A. Kluthe, a határozati javaslat előadója szerint a nemzeti államok 
szuverenitásához való makacs ragaszkodás túlhaladott álláspont. Határozott híve az 
Európai Egyesült Államok tervének, amelyben szövetségi kormány intézné a kül-
politikát, a honvédelmet, a kereskedelmet és a pénzügyi kérdéseket. Ezt az európai 
federációt azonban nem lehet mindaddig megalkotni, amíg Európa jelentős része 
kommunista uralom alatt él és ameddig a vasfüggönyön innen is három államot 
diktátor kormányoz. Schäfer, a német szövetséges köztársaság Bundestag-jának 
alelnöke a szupernacionális intézmények híve. Megítélése szerint ezekre az intézmé-
nyekre – amelyek közé első helyre az európai parlamentet sorolja – szükség van, 
hiszen a gazdasági és katonai szerveket demokratikus ellenőrzés alatt kell tartani. 
Érdekes az angol liberálisok állásfoglalása. Ellentétben a konzervatívokkal és a mun-
káspárttal a liberálisok nézete lényegesen közelebb áll a kontinentális felfogáshoz. A 
strasbourgi kongresszuson résztvevő angol küldöttek a teljes véleményazonosságról 
biztosították kontinentális partnereiket. Lord Layton, aki kiemelkedő szerepet ját-
szik az Európa Tanácsban, egységes liberális közvéleményt sürgetett az európai in-
tézményekben munkálkodó liberális politikusok tevékenységének támogatására. Sir 
Andrew McFadyean véleménye szerint Anglia és Európa között szoros kapcsolatnak 
kell kialakulnia és ennek érdekében nem szabad visszariadni a szuverenitásból eredő 
jogok egy részének feláldozásától sem. Az angol politikus hangsúlyozta, hogy a libe-
ralizmus lényegénél fogva nemzetközi és Angliában az európai egységkísérletek egyik 
legfontosabb előharcosa. Donald Wade képviselő lényeges követelménynek tartja, 
hogy a szándékot gyakorlat kell, hogy kövesse és a Schumann-terv államainak fede-
rációban kell társulniok az Európa Tanács többi kilenc államával. 
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Hangsúlyoznunk kell a liberálisok elutasító állásfoglalását az úgynevezett „har-
madik erő” tekintetében. Nem lehet szó arról, hogy az Egyesült Európa harmadik 
erőként szerepeljen Amerika és a Szovjetunió között. A liberális álláspont szerint a 
Szovjetunió csak csatlósokat és ellenségeket ismer. Az amerikaiak azonban Európa 
természetes szövetségesei. Közösek a politikai eszmék és a védelmi erőfeszítésekben 
egymásra vannak utalva. 

Nem hallgathatjuk el az aggodalmakat, amelyek a liberális internacionálé egyes 
tagjaiban jelentkeznek. Ezek közül az egyik leglényegesebb a félelem a „klerikális 
Európa”-tól. Az a körülmény, hogy a kereszténydemokraták a legtöbb országban 
többségi pártok, valamint a kereszténydemokrácia szoros kapcsolata a katolikus egy-
házhoz egyes liberálisokban félelmi állapotot idéz elő, mondván, a „klerikális Euró-
pa” veszélye fennáll és esetleges türelmetlensége nemkívánatos módon zavarja majd a 
világnézeteken felülálló együttműködési politikát. 

Másik aggodalom gazdasági és társadalmi természetű. Ennek alapja az a félelem, 
hogy az egységes Európában esetleg nem sikerül biztosítani a liberális gazdasági és 
társadalmi elveket. Schäfer hangsúlyozta, hogy a szocialistákkal szemben ki kell 
tartani a piacok összevonása mellett. Általános a felfogás a liberálisok között, hogy 
minden eszközzel meg kell akadályozni a Montánunió kartellé fejlődését. Bárhol 
mutatkozzanak is ilyen tendenciák, a liberális politika szembe kell helyezkedjék vele. 
Liberális feladatnak minősül a fogyasztók érdekeinek védelme a szén-és acélközös-
ségnél. Teljes a megegyezés a liberális táborban annak megállapításában, hogy az 
európai intézmények csak akkor jelentenek áldást a népek számára, ha liberális szel-
lem hatja át működésüket. 

Az európai liberálisok aggodalmaik és félelmeik ellenére is az európai egyesü-
lés meggyőződéses hívei. A harmadik rend és a technikai fejlődéssel járó gazda-
sági fellendülés múlt századi hagyományaiból a ma is időszerű eszméket és a 
korhoz igazított gondolatokat igyekeznek az egyesült Európa megalkotásánál 
érvényesíteni. Segítői egy jobb és igazabb Európa megteremtésének, amelynek 
polgárai a nagy liberális politikus, Carlo Sforza szavai szerint így nevezik majd 
magukat: „mi, az európai nép.” 

Az európai egység és a liberalizmus. Látóhatár, 1953. (4. évf.) 1. sz. 42-44. o.    
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MŰVELŐDÉSPOLITIKÁNK GONDJA  

Keresztury Dezső volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 1946 tavaszán a legfel-
sőbb művelődési szervek együttes ülésén az alábbi figyelmeztetést intézte a ma-
gyar kultúrélet vezetőihez: „az élet kérlelhetetlen törvénye azt parancsolja, hogy a 
jövő Magyarország kereteit élő vérrel és lélekkel mi magunk töltsük meg. Az 
elmúlt évek szörnyűségei mindenkit megtaníthattak arra, hogy a nép uralma csak 
akkor lesz helyes, igazságos és állandó, ha nem a könnyen elvaduló tömegösztö-
nökre, hanem az értelmes, jellemes és méltányos emberek következetes állásfog-
lalására, mindennapos népszavazására épül. A nemzeti társadalmi és gazdaságpo-
litikai harc kavargásában nem feledkezhetünk meg művelődéspolitikánk gondjá-
ról sem.” Ezek a szavak ma is időszerűek. Emigrációban élünk, távol az otthon-
tól, de lelkünkben az erős vággyal, hogy ha majd visszatérünk a hazába a lelkiis-
meretünk és értelmünk szerinti legjobb megoldást ajánljuk népünknek jövendő 
élete berendezésére. Azok az emigránsok, akik a nemzetnek a nyugati mintájú 
demokráciát ajánlják és az új országot a nép szükségletei és adottságai alapján 
kívánják megformálni, nem lehetnek érdektelenek, amikor egyik legfőbb gon-
dunkról, a művelődés ügyéről van szó. Demokráciát csak értelmes, művelt és a 
világ dolgaiban jól tájékozott emberekkel lehet alkotni. Aki tehát demokráciát 
akar, annak iskolázott, művelt és a tudás dolgai iránt érdeklődő polgárokat kell 
akarnia. Nemcsak odahaza, nemcsak a normális társadalmi élet keretei között, de 
abban a rendkívüli állapotban is, amelyet emigrációnak nevezünk.  

Amikor Barankovics István előterjesztése az emigráció kulturális programja 
tárgyában nyilvánosságra került, jóleső érzéssel állapítottuk meg, hogy végre 
akadt valaki – nem is illetéktelen –, aki a sok esztendős mulasztás után a magyar 
művelődés ügyére felhívta figyelmünket. Végső ideje volt, hogy megvizsgáljuk, 
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milyen kulturális helyzetben élünk és a lehetőségek határain belül mi az, amit 
sürgősen el kell végeznünk. A szándék tiszteletreméltó és a program, amelyet 
Barankovics István kidolgozott, a meginduló munka komoly tárgyalási alapja 
lehet. 

Barankovics helyesen látja a megoldandó feladatokat. Az éles szemű és a tár-
gyát ismerő kultúrpolitikus érzékével tapint rá művelődési hiányainkra és emig-
rációs kultúrviszonyaink elhanyagolt területeire. Amit az emigrációban felneve-
lendő és a jövendő szerepére előkészítendő elitről mond, teljes egészében igaz. 
Több mint tíz esztendővel ezelőtt Jacques Maritain száműzetéséből hasonló 
meggondolásból követelte a keresztény szellemű, demokrata maga- tartású és a 
néphez hű elitet. Az emigráció elengedhetetlen kötelessége a hontalanságba szo-
rult magyar fiatalokból olyan új értelmiségi vezetőréteget – nem középosztályra 
gondolunk, de értelmiségre a szó valódi értelmében – kitermelni, amely nyugati 
tapasztalatokkal, de a magyar valóságtól soha el nem szakadva képes lesz a maj-
dani feladatokat megoldani. A mindenfajta szakbarbárokkal szemben – nemcsak 
odahaza találhatók meg, de az emigrációban is – egy szélesebb látókörű, a világ 
dolgait összefüggésükben látó és jól felkészült elitet kell felszabaduló népünk 
rendelkezésére bocsájtanunk. Ahogyan Barankovics az elvégzendő munka értel-
mét, fontossági sorrendjét és jelentőségét látja, nagyjában és egészében helyes. 
Programja – mint minden emberi mű – természetesen nem mentes hiányoktól és 
helytelen feltételezésektől, javaslatoktól. Ezt nyilván ő is tudta, hiszen ezért hoz-
ta nyilvánosságra előterjesztését és kérte az emigráció hozzászólását. A szabad 
diszkusszió csak hasznára válhat minden tervnek, javaslatnak. 

Hadd fűzzünk mi is egy-két megjegyzést a programhoz. Barankovics helyé-
ben nemcsak a feladatok anyagi, technikai megoldásáról szóltunk volna. Kitér-
tünk volna a javasolt munka és a létesítendő intézmények szellemi irányelveire is. 
Nem érdektelen ugyanis, hogy a javaslatban ajánlott kultúrintézmények milyen 
eszmények alapján működnek, milyen nevelési cél hatja át őket. Barankovics 
nagyon világosan és félreérthetetlenül elmondta kritikáját a mai magyarországi 
nevelési rendszerről, a kommunisták által felnevelt „elit”-ről és a rezsim művelő-
dési eszményeiről. (Csak az ártó rosszindulat és a ma még leplezett, de nem vitás 
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hátsó szándék mondhatja az ancien regime reakciós és ostoba védőivel, hogy 
Barankovics állásfoglalása ebben a kérdésben nem világos.) A magyar művelődés 
iránt érdeklődő közvélemény bizonyára kíváncsi lett volna, milyen szellemmel 
szeretné megtölteni a kinyomtatandó tankönyveket, milyen nevelési célt szolgál-
janak az iskolák és milyen eszmények jegyében működjenek a javasolt kulturális 
intézmények. Nem valószínű, hogy Barankovics István egy anakronisztikus tár-
sadalmi szerkezet még ma is élő szellemét akarja tovább ápolni. Ezt azonban 
félreérthetetlenül meg kellett volna mondani. Ha ebben a kérdésben nem tisztá-
zottak szempontjaink, az egyébként helyesnek tartott kulturális intézmények 
adhatnak jó általános műveltséget, elegendő formális képzettséget, de alkalmat-
lanok az elsődleges cél, a kívánatos új elit megteremtésére.  

Helyes, hogy a program szükségesnek tartja az emigrációban született kultu-
rális erőfeszítések, intézmények fokozott támogatását. Többek között ajánlja a 
jelentősebb folyóiratok támogatását és új, elsősorban idegen nyelvű folyóiratok 
megteremtését. Nem tudjuk azonban, „támogatás”-nak minősíthetjük-e azt a 
javaslatot, hogy a Nemzeti Bizottmány fizessen elő a szóba jövő folyóiratokra 10-
10 példányban. Ez – nem találunk jobb kifejezést – tréfának tűnik.  

Ismételten hangsúlyozzuk az előterjesztés tele van hasznos, jó javaslatokkal. 
Megérdemli, hogy az illetékesek foglalkozzanak velük. A program megvalósítása, 
illetve a kezdeményezés olyan területen, amely meghaladja hatáskörét, a Nemzeti 
Bizottmány komoly erőpróbája lehetne. Munkalehetőség, amelynek keretében az 
emigráció politikai képviselete bebizonyíthatná, hogy hivatását komolyan veszi. 
Nem akarunk ünneprontók lenni és Barankovics István hívő lelkesedését, re-
ménységét lelohasztani. Mégsem hallgathatjuk el, hogy a Nemzeti Bizottmányt 
alkalmatlannak tartjuk az előterjesztett program megvalósítására. Kételkedünk 
abban, hogy alkalmas a szerepre, amelyet Barankovics szánt neki. A Nemzeti 
Bizottmány – ezt nem most mondjuk először – mai összetételében nem munka-
képes szervezet. Egy látszólagos egység szimbóluma és legfeljebb a tétlenségben 
tartható össze, de nem a közös, szorgos munkában. Megállapításunkat mi sem 
bizonyítja jobban, mint az akció, amely Barankovics programja ellen a Bizottmá-
nyon belül kialakult. Egy bizottmányi csoport ugyanis – nem tudjuk közelebbről 
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megjelölni, mert nézeteit, programját titokban tartja – az okos, felnőtt emberek 
és demokraták között szokásos diszkusszió helyett kevésbé dicséretes megoldást 
választott. Egyik leggyengébb és kultúrpolitikai hozzáértéséről szomorúan vizs-
gázott képviselőjét küldte előre, hogy rosszindulatú és inszinuáló beadványával 
megtorpedózza a programot. Ebből az akcióból – amelyhez azonnal csatlakoztak 
az emigráció különféle árnyalatú és csak tudatlanságukban azonos reakciósai, 
természetesen a hozzáillő sajtótermékek hasábjait sem felejtve el – kiderül, hogy 
a Bizottmány egy részének nem az ügy, a művelődéspolitikai feladatok a fonto-
sak, de részérdekeik és anakronisztikus politikájuk érvényesülése. Rosszindula-
tukban odáig merészkedtek, hogy Barankovics István és Juhász Vilmos – aki oly 
hasznos szolgálatot tett kultúrpolitikai kutató és értékelő munkájával – fejtegeté-
seit prokommunistának, titoistának bélyegezték. Csak azért, mert a magyar mű-
velődésügy e két jeles képviselőjének antikommunizmusa humanista, keresztény 
és demokrata eszményeken, nem pedig a retrográd irányzatok avult és a felvilá-
gosult Nyugaton alig értett beidegzettségein alapszik. 

A Bizottmány ilyen felfogású elemeivel Barankovics sohasem tudja végrehaj-
tani kultúrpolitikai terveit. Azt meg nem hisszük, hogy a Bizottmány a látszóla-
gos egység fenntartása helyett ezt a fontos művelődéspolitikai programot vállalja. 
Barankovicsnak tehát véleményünk szerint nem marad más választása – és ezt 
kérjük tőle – minthogy keresse meg az emigráció dolgos, hozzáértő, a feladatokat 
jól látó és felelősségteljes tagjait. Programját velük beszélje meg és velük oldja 
meg. A piszkolódókkal és tudatlanokkal szemben tartson továbbra is Arany Já-
nossal:  

Ha egy úri lócsiszárral  
Találkoztam s bevert sárral;  
Nem pöröltem –  
Félreálltam, letöröltem. 

Művelődéspolitikánk gondja Látóhatár, 1953. (4. évf.) 2. sz. 122-123. o.  
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A BUDAPESTI KORMÁNY „FALUKUTATÁSA” 

A huszadik század négy első évtizedében különös vándor járt-kelt az országban; 
hol vonaton, távoli kis vicinálisokon, hol egy-egy parasztszekérre kéredzkedett 
föl – de az is igen sokszor megtörtént, hogy hosszú-hosszú kilométereket gyalo-
golt. Kedvenc szavajárása volt: „gyalogolni jó” – a gyalogos ember sok mindent 
láthat és hallhat. A meglehetősen alacsony termetű, zömök vándor dús bajuszt, 
sűrűnövésű, hosszú, fekete hajat viselt – sokban hasonlított a régi, kúnsági pász-
torokra. Kíséret sohasem járt vele. Útipoggyászokat sem szállítottak utána: télen 
egyszerű bundában, nyáron vállra vetett csőköpennyel és elmaradhatatlan, öreg 
botjával rótta az utakat.  

Móricz Zsigmond volt ez a vándor, a magyar nép egyik legnagyobb írója, 
vagy ahogy ő szerette mondani magáról, az „igazmondó író” ... Egész életében az 
országot járta. Különösen az alföldi falvakban és városokban, sőt a messze tanyá-
kon is, sokan emlékeznek erre a fáradhatatlan emberre, aki jegyzetfüzeteivel és 
örökké író ceruzájával órák hosszat el tudott üldögélni a falusi házakban. Azt 
mondják, nem sokat beszélt, inkább csak hallgatta és jegyezte a falusi szegénység 
szenvedéseit, s mindazt, amit látott és hallott.  

Az új falu című könyv (Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1952) ezekkel a 
sorokkal kezdődik. Az olvasó azt hihetné, hogy aki Móriczra hivatkozik, bizo-
nyára követni kívánja az „igazmondó író” példáját és megírja az igazságot az új 
faluról. Meghallgatja és leírja a mai falusi és tanyasi szegénység panaszát. Az 
olvasó téved. A könyv – amely öt író (Ari Kálmán, Bánk Tibor, Dobozy Imre, 
Sipos Gyula és Szentkirályi János) összesen tizenöt riportját tartalmazza – be-
csapja az olvasót. Éppen abban vétkezik, amiért Móricz Zsigmondot megdicséri: 
az igazmondásban. Az új magyar falut valóban érdemes volna Móricz Zsig-



 

59 

mondként járni. Meglesni és lejegyezni a beszélgetéseket a ház előtti padkán, az 
asszonyok trécselését, a szövetkezetiek és az önálló gazdák életét, a mindennapos 
bajokat és örömöket, ha vannak. Mert gond és baj, mindig van, még a legnagy-
szerűbb társadalomban is. Hát még a mai Magyarországon. Az új falu írói nem 
követték a móriczi példát. Anyagért nem a faluba, nem a szövetkezeti földekre, 
de a Szabad Nép szerkesztőségébe mentek. A móriczi falujárás helyett a dolog 
könnyebbik végét választották. Ha meg mégis meglátogattak egy-egy falut, ak-
kor nem valószínű, hogy túljutottak a községházán, a párthelyiségen, a gépállo-
máson vagy a szövetkezeti központon. Az írások legalább is ezt mutatják. A pa-
rasztok – természetesen a megátalkodott kulákok kivételével – mind a Szabad 
Nép vezércikkeit szavalják. Avagy tételezzük fel, hogy egyes írások szerzői nem 
azt írták le, amit láttak és hallottak? A kormány derék falukutatói bizonyára 
megkapták az írószövetségben a megfelelő utasítást: szocialista realizmus – ez 
legyen a jelszó. A pozitív hőst szembe kell állítani a negatív alakokkal. Melléjük 
néhány tanácstalan és tartózkodó „pártonkívüli”. A pozitív hős legyőzi és meg-
semmisíti az ellenfelet. A dicső tett tiszteletet ébreszt a pártonkívüliekben, a 
tartózkodókban és okos népnevelő munkával rá lehet őket bírni a csatlakozásra. 
A könyv szerzői effajta utasítás értelmében jártak el és megmutatták a falu kom-
munista bekerítésének immár kitaposott útját. Az írásokban szinte a politikai 
szándéknak megfelelő arányban szerepel mindenki, akinek a falusi szocialista 
realista művekben szerepelnie kell. A párt, az állami gazdaság, a jóindulatú szö-
vetséges kisparaszt, a habozó, legtöbbször kulákfeleséges középparaszt, aki vége-
zetül mégis megtér, a minden gonoszsággal megvert kulák, aki immár nem a 
módosabb gazda, de az opponáló magatartás. Természetesen nem hiányzik az 
éber gépész sem, aki a segítő munkásosztály képviselője és a párttitkár, aki min-
den nagyszerű emberi tulajdonság hordozója. A tizenöt riport többsége papiros 
szagú. Papírmasé figurák jönnek-mennek, szemináriumi jelszavakat mondogat-
nak és aztán a kommunista tökéletesség fényében megdicsőülnek. A valóság, az 
élet levegőjét csak akkor érezzük, ha régmúlt dolgokról esik szó. Az öt szerző 
nagyszerűen festi le a régi parasztélet bajait, szenvedéseit, emberi megaláztatása-
it. Tömören, világosan, életszerűen írnak. Egyik-másik helyen az az érzésünk, 
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hogy íróval van dolgunk. Gyönyörködünk a tiszta, szép, fordulatos kifejezések-
ben és képekben gazdag magyar nyelvben. De ugyanaz az író, akinek írása az 
előbb még tetszett, lapossá, szürkévé, semmitmondóvá válik, ha mai dolgokról ír. 
Dadogni kezd, közhelyeket mond, vezércikket másol. Az olvasó azonnal megér-
zi: itt kezdődik a szocialista realizmus. Figyelemre méltó jelenség, hogy íróink, 
amikor múlt dolgokról írnak, sokkal erőteljesebbek, kifejezőbbek, igazabbak, 
mint amikor a nép mai állapotát kell megfesteni. Emitt hazudni vagy takargatni 
kell, helyzetkép helyett plakátot rajzolni. Erre szolgál a szocialista realizmus, 
ostoba, művészietlen félrevezető módszereivel.  

A könyvecske nem a maga valóságában mutatja az új falut, hanem amilyen-
nek a kormány szeretné látni. A derék falukutatók olyan falut ábrázolnak, amely-
lyel házalni lehet a még önálló parasztoknál: Íme, itt van, vegyétek meg, lépjetek 
be a kolhozba, a ti életetek is ilyen rózsás lesz. A tizenöt írás a propaganda jegyé-
ben született, a minden sor a szövetkezeti gazdálkodás előnyét bizonygatja. Per-
sze a parasztok érdekében. Aminthogy a tanácselnök is a gazda érdekében ellen-
őrzi a cséplést: „Nehogy benne maradjon a szem a gabonában s kárunk legyen.” 
Az öreg Gözse bácsi nem is a feleségéhez, de az ország még kívülálló parasztjai-
hoz szól, amikor utolsó szem gabonáját a szövetkezeti raktárba viszi: „Mit őriz-
gessem itt a kamrában? Csak láb alatt van. No, eridj, tedd a jármot a tehén nya-
kába.” És mit kap érte a gazda, aki állítólag soha nem élt ilyen jól és nem volt 
ilyen boldog, mint manapság? „A szekér apró döccenésekkel megindul, viszi a 
beadni valót s a Gözse család egész feleslegét a szövetkezeti magtárba ... Gözséné 
egy ideig karba tett kézzel álldogál, nem tudja, menjen-e vagy maradjon, de az-
tán az ura hátraszól neki:  

– Hát te? Mit állsz ott, mint a sóbálvány? – És hozzáteszi a bajsza alatt:  
– Gyere csak, vedd meg azt a kartont. Azért az adóra is futja.”  
Nos, így fest a jómódú paraszt. Mindenét odaadja, mégis probléma, hogy az 

asszony megkapja-e az annyira áhított kartont. A parasztnak elég szemrehányás-
ban van része, ha esetleg jól megy a sora. „Megvetették lábukat a kilenc holdju-
kon. Saját hízót vágnak. A középső lányuk lódenkabátban jár, mint egykor az 
intéző kisasszony lánya. A lovuk szőre fényes, hogy hanyatt esik rajta a légy. 
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Bognár József feszít a szekéren, mintha háztűznézőbe menne. Fiát Miskolcon 
taníttatja, öltöny ruhát küld neki, Bognárné akkora csomagokkal megy a postára, 
hogy alig bírja ... Hiszen rendben van, hadd boldoguljanak. De az már nincs 
rendben, hogy elfelejtik, kinek-minek köszönhetik a boldogulásukat.” A köszö-
net természetesen a pártnak jár. Hogy szegény Bognár József hét esztendőn át 
maga és családja egész verejtékét áldozta a boldogulásért, nem számít.  

Az új falu ügyes propaganda-irat. Egyikmásik helyen szép és olvasmányos. 
Csak hazug. Tízezer példányban nyomta az Athenaeum. Hatására aligha akad 
tíznél több új kolhoztag. A várt eredmény biztosan elmarad. 
A budapesti kormány „falukutatása”. Látóhatár, 1953. (4. évf.) 3. sz. 187-188. o.  
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MOSZKVA KAPUI ELŐTT 

Theodor Plievier: Moskau. Verlag Kurt Desch, München. 
A második világháború, mint téma, Plivier könyveivel vonul be a világirodalom-

ba. A közel hat évig tartó háborúról a számtalan hadtörténeti munka mellett töme-
gével jelentek meg beszámolók, jelentések, naplók és regényszerű feldolgozások. 
Plievier két könyve: a Sztálingrád és a nemrég irodalmilag legjelentősebb, a Moszk-
va, amely már 1944-ben elkészült és közvetlenül a háború után megjelent, beszámoló 
a világtörténelem egyik legnagyobb csatájáról. Anyagát az író lelkiismeretes gondos-
sággal hordta össze. Elsősorban személyes tapasztalataira, megfigyeléseire és élmé-
nyeire támaszkodott. A német-orosz háborút a Szovjetunióban élte át: németként az 
oroszok oldalán. Közelről látta a szovjet rendszer belső gyengeségét, a terrorappará-
tus működését, az egyén megalázását és a jogtalanság uralmát. Ugyanakkor a hihe-
tetlen erőfeszítést a hadsereg megerősítésére, a hadiszerencse megfordítására és a 
győzelem kivívására. A németekről szóló anyagot a hadifoglyok – a közlegénytől a 
tábornokig – vallomásai és elbeszélései, naplók, feljegyzések, levelek, katonai hely-
zetjelentések és parancsok, térképek, stb. szolgáltatták. Ezekből alakult ki az erőteljes 
kép a Volga-menti nagy küzdelemről, amelyet Plievier könyvében megrajzolt. 
Plieviert a Sztálingrád tette világhírűvé. Korábbi és széles körökben ismert regénye, 
a „Des Kaisers Kuli” nem aratott ilyen nagy sikert. 

Theodor Plievier az egyik legeredetibb mai német író. Ősei hollandok. Fiatal ko-
rában sok mindennel próbálkozott. Bebarangolta a fél világot. Írói pályája a weimari 
időkben kezdődött. 1933-ban emigrálnia kellett. Hitler, Plieviert is kiüldözte hazá-
jából, mint annyi más jeles haladó írót, költőt és művészt. A háborút a Szovjetunió-
ban élte át. 1945-ben visszatért Németországba: a szovjet övezetbe. A kommunista 
rendszer dicsekedett vele és cégérnek használta. Thüringiában magas kultúrhivatalt 
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kapott. 1947 őszén eltávozott Weimarból, Nyugat-Németországban, a Bodenseen 
telepedett le. Távozása meglepte hajdani emigráns barátait és kommunista pártfogó-
it. Elhatározása és a búcsú a kommunista rendszertől nyílt hitvallás volt a Nyugat 
szellemi értékei mellett. Hátat fordított a fiatalkori ideálnak. Nem bírta tovább elvi-
selni a jogtalanságot, a szellemi kényszerzubbonyt és a pártirodalom fojtogató leve-
gőjét. A szovjet rendszer és a kommunizmus kitűnő ismerője azóta számos tanul-
mányban, előadásban és cikkben mutatta be az alkotó és a művész elviselhetetlen 
sorsát az önkény birodalmában. 

Legújabb regénye, a Moszkva valójában magas színvonalú riport a háborúról, a 
szembenálló hadseregekről, a katonák problémáiról, örömeiről és bánatairól. Ugyan-
azok az írói erények jellemzik, mint annak idején a Sztálingrádot. Őszintén, igazul, 
tendencia nélkül írja le mindazt, amit tudott, látott, tapasztalt. Plievier nem szépíti a 
háborút, nem heroizálja. Olyannak mutatja be, amilyen. A katona nem földöntúli 
hős, nem mártíromságra törekvő idealista, de ember. Erényekkel és hibákkal, jó és 
rossz tulajdonságokkal, tiszteletreméltó törekvéssel és bűnös esendőséggel. A háború: 
vér, piszok, tűz, káosz. Sok fáradsággal, bánattal, könnyel, szitokkal és emberi gyöt-
relemmel. Mindkét oldalon. Sáros utak, menetoszlopokkal, a gyalogos katonákat az 
árokba és a földekre szorító páncélkocsikkal. Éhség, hideg, pánik, tetvek, kóborló 
gyerekek. Rendkívüli állapot, az együttlét rendkívüli törvényeivel és erkölcseivel. Jog, 
igazság, méltányosság, szeretet és gyűlölet úgy értelmezendő, ahogyan a hadvezetés-
nek tetszik és úgy alkalmazandó, hogy az ellenség megsemmisítését elősegítse. 
Plievier könyvéből ilyennek ismerjük meg a háborút. 

A könyv a német csapatok előnyomulásáról szól a német-szovjet határtól Moszk-
váig. A másik oldalon a szovjet hatóságok és a hadsereg erőfeszítéseiről a támadó 
feltartóztatására. 1941. június 22-én hajnali 3 óra 5 perckor kezdődött. Von Kluge 
vezértábornagy 4. páncélos hadserege megindult a Búg felé. Ágyuk dörgése, páncélo-
sok dübörgése és repülőgépek búgása jelezte, hogy megkezdődött a nagy küzdelem. 
„A vonat elindult. Az egész nép felszállt, akár akart, akár nem” – írja Plievier. A 
német hadsereg ékei gyorsan nyomultak előre. Harapófogóba került a Byalistok-
Minszk-i térség. Aztán két oldalról bekerítették Szmolenszkot. A páncélos ékek 
délről és nyugatról Moszkva alá értek. A városban pánik tört ki. A kormány mene-
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kült. A várost kiürítették. Plievier nagyszerűen írja le a kiürítést, a kapkodást, ijedt-
séget, tanácstalanságot és zűrzavart. A visszamaradottak között sok a gazember, aki a 
kétségbeejtő helyzetet is saját önző céljaira igyekszik kihasználni. Az NKVD megál-
lás nélkül dolgozik. Buzgón szedi áldozatait azok között, akiket az ellenfél fölénye 
hátrálásra kényszerít. Az ítéletvégrehajtó osztagok váratlanul megjelennek a kisebb-
nagyobb parancsnoknál, felolvassák a halálos ítéletet és máris eldördül a puskalövés. 
Az áldozatok legfeljebb egy fél cigarettát szívhatnak el. Sietni kell, sok a tennivaló. A 
hadseregben ijedtség és rémület uralkodik. A politikai biztosok és NKVD megbízot-
tak könyörtelenül hajtják a szerencsétlen katonákat a pusztító tűzbe. A másik tábor-
ban bíznak a győzelemben. A Moszkva alá érkező csapatok tele vannak önbizalom-
mal, győzelmi vággyal. Moszkvát mégsem sikerült bevenniük. Amilyen mértékben 
nőtt a szovjet csapatok ereje és elszántsága, erősödött a harci kedve, olyan mértékben 
romlott a német csapatoknál a hangulat, került összeütközésbe a hadsereg és a párt, 
akadozott az utánpótlás és éreztette hatását a hideg. A szovjet csapatok vezetését új, 
fiatal, jól képzett generálisok vették át. Ugyanakkor Hitler hiúságában és féltékeny-
ségében éppen a legjobbakat állította félre. A katonai tudást és előrelátást saját dilet-
tantizmusával akarta helyettesíteni. A német katonák nemcsak az ellenfél felkészült-
ségének és materiális fölényének, de a legfelső hadvezér dilettantizmusának is áldo-
zatai. 

„A föld még sötét volt az ágyúk füstjétől, de már látta a fényt, ... látta a fényt ab-
ban a pillanatban, amikor a föld a legsötétebb volt.” Ezt mondja a könyv utolsó sora-
iban az író egyik hőséről, a páncélos ezredesről. Az olvasó azzal az érzéssel teszi le a 
könyvet, hogy Plievier nemcsak Hitler pusztulásra ítélt hadseregének ezredesével 
láttatja meg a távoli világosságot, de a győzővel, a jogtalanságra ítélt és kihasznált 
orosz néppel is. Mert Moszkvában 1941-42 telén nemcsak egy diktatúra őrülete 
vallott kudarcot, de megmutatkozott egy másik diktatúra is teljes meztelenségében. 
A távoli világosságot előbb vagy utóbb minden elnyomott megpillantja. Talán nem is 
kell olyan nagy árat fizetnie érte, mint a németeknek. 

Látóhatár, 1953. 5. szám 
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ÍRÁSTUDÓK VIZSGÁJA 

Peter de Mendelssohn: Der Geist in der Despotie, Versuche über die 
moralischen Möglicbkeiten in der totalitären Gesellschaft, Berlin 1953, Herbig 
Verlag. 

Peter de Mendelssohn 1933 áprilisában apjával Berlin utcáin sétált. Megütközés-
sel látta, hogy nemzetiszocialista SA-emberek zsidó üzletekben erőszakoskodtak. 
Megdöbbent. Nyomban elhatározta, hogy emigrál. Személy szerint még nem volt 
baja a rendszerrel. Nem üldözték, nem bántották. A légkört azonban szabad ember 
már nehezen viselte el. Mendelssohnnak el kellett hagynia az országot. Belső kény-
szerből. 

A könyv ezzel a személyes vallomással kezdődik. Négy olyan íróról szól, akik nem 
érezték a belső kényszert és a nemzeti szocializmus légkörét elviselték. Mendelssohn 
nem azt kéri számon tőlük, hogy miért nem emigráltak, csak neheztel, hogy egyetlen 
szavuk sem volt a hitlerizmus ellen. A kötet négy essayt tartalmaz. Négy író portré-
ját. A négy író: Knut Hamsun, Jean Giono, Ernst Jünger és Gottfried Benn. 

Napjainkban gyakran merül fel a kérdés, milyen okok és körülmények vezetnek 
önálló szellemeket, kitűnő alkotókat, tudósokat és művészeket a totalitarizmushoz. 
Akár úgy, hogy támogatják a kártékony társadalmi rendet, a rossz államot, az egyéni 
jogok és szabadságok elnyomását, akár úgy, hogy elviselik az ilyen rendszer légkörét, 
anélkül, hogy egy hanggal vagy gesztussal is bírálnák az önkényuralom elveit és mód-
szereit. A kommunista intellektuelekről és társutasokról többé-kevésbé tudjuk, ho-
gyan lettek a kommunizmus megszállottjai vagy hallgatólagos támogatói. A kiábrán-
dult kommunisták és társutasok megírták csalódásuk őszinte, sokszor fájó, önmar-
cangoló történetét. Megírták azt is, miért csalódtak a kezdetben szépnek látszó ide-
álban és mi indította őket el – Koestler kedvenc kifejezésével – a Capua felé vezető 



 

66 

útra. A kommunista és kommunistabarát intellektuelekről nagyon sokat tudott meg 
a világ. Annál kevesebbet azokról, akiket a nemzeti szocializmus kerített hatalmába, 
vagy tett bizonyos szempontból vakká és érzéketlenné. Nagyon kevés volt nemzeti 
szocialista értelmiségi írta meg önvallomását, találkozását a nemzeti szocializmus 
gondolatvilágával és kiábrándulását a hamis ideálokból. Igaz, a nemzeti szocializmus 
és a fasizmus lényegesen kevesebb jeles alkotóval, tudóssal és művésszel dicsekedhe-
tett, mint a kommunizmus. Európa irodalmának legnagyobbjai közül egyedül Knut 
Hamsunt vallhatta magáénak. De őt sem, mint meggyőződéses és tudatos nácit, 
legfeljebb, mint naiv és jószándékú társutast. Mi ennek az oka? A vélemények meg-
oszlanak. Talán az a körülmény, hogy a kommunizmus az egész emberiséghez kap-
csolja elveit és tantételeit. A nemzetiszocializmus és a fasizmus különféle válfajai az 
elitre vagy egy bizonyos fajra és nemzetre apellálnak. Talán ezért volt rokonszenve-
sebb a kommunizmus az emberiségben és messzibb távlatokban gondolkodó íróknak 
és művészeknek. Hogy a jeles írók és tudósok miért lettek nemzetiszocialisták, vagy a 
nácizmus hallgatólagos támogatói, nem tudjuk. Akik erről hiteles vallomást tehettek 
volna, hallgattak vagy ha megszólaltak, mentegetőztek. Így kívülállóknak kellett 
megkísérelnie a probléma megoldását. 

Mendelssohn könyve a fenti kérdésekre igyekszik választ adni. Négy jeles író ese-
tén akarja megmutatni a nemzeti szocializmus hatását a korabeli szellemi emberekre. 
Sikerült-e vállalkozása? 

A négy tanulmány több szempontból elüt egymástól. Vizsgálódásaiban váltakoz-
nak a szempontok és a mércét, amely mellé kiválasztott íróit állítja, hol feljebb emeli, 
hol lejjebb ereszti. Attól függ, hogyan vélekedik – mint olvasó – az érdekeltek írói 
életművéről. Sokszor azon kapjuk rajta, hogy politikai szigorát az esztéta és iroda-
lomkritikus reakcióihoz igazítja. Hamsunnal és Gionoval szemben mélységes tiszte-
let és bámulat vezeti. Hamsun valószínűleg kedvenc írója és ezért sokkal többet idő-
zik a hamsuni életmű irodalmi, mint politikai oldalánál. A nagy norvég író iránti 
tisztelet és bámulat befolyásolja a politikai vizsgálatot és kritikát. Pedig az olvasó erre 
kíváncsi. Az író ezt ígéri. Jüngernél már kevesebb személyes rokonszenv befolyásolja 
Mendelssohnt. A vizsgálóbírói szigor erősödik. Bennel szemben már könyörtelen. 
Munkájából kiválogatja az 1933-34-es megnyilatkozásokat és a háború után, 1949-
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ben írt vallomásait. Ízekre bontja Benn tételeit, későbbi mentegetődzéseit és beisme-
réseit. Szenvedélyesen vitatkozik. Mendelssohn könyvének egyik legnagyobb hiánya, 
hogy sokkal inkább az érintett írók irodalmi alkotásainak gyökere után kutat és nem 
azt vizsgálja, hogy mi vezette őket tévedéseikhez, botlásaikhoz. Ez legszembetűnőbb 
a Hamsun-tanulmányban. A terjedelmében is legjelentősebb essay nagyszerű képet 
ad Hamsun irodalmi értékéről és nagyságáról. Megtudunk számtalan apróságot éle-
téből, műveinek születéséről és a költő belső fejlődéséről. Arra viszont nem kapunk 
választ, milyen indokok vezették a nemzetiszocializmushoz és Quislinghez. Mivel 
magyarázható a népbarát és hajdan a demokráciát helyeslő író vaksága és érzéketlen-
sége a nácizmus őrületével szemben. Mendelssohn pontosan tudósít arról, hogy 
Hamsun városgyűlölete ellenére is rajongással szerette a mozit, az autót és a város 
többi technikai berendezését. Értesülünk arról is, hogy kedvenc dala a „La Paloma” 
volt, szenvedélyesen gyűjtötte a spárgát és a papírost, de nem tudjuk meg, miért 
ment el a bécsi náci újságíró kongresszusra 1943-ban. Mendelssohn nagyszerű soro-
kat szentel Hamsun háború utáni nosztalgiájának Amerika után, de az olvasó inkább 
arra lenne kíváncsi, hogyan keletkezett a náci Németország iránti rajongás és kriti-
kátlan bámulat. Megértjük Mendelssohn ki nem mondott szempontját, hogy 
Hamsun és Giono esetében a politikai állásfoglalás eltörpül az írói működés és alko-
tás mellett. Ez igaz. De akkor miért éppen Hamsunon és Gionon vizsgálja a náciz-
mus hatását az alkotókra? Természetesen könnyebb a helyzete Jüngerrel és elsősor-
ban Bennel. Itt már elevenére tapint, bár mindig több az analízisnél a kritikai elem. 
Jünger és Benn esetében is jobban érdekelt volna bennünket a nácizmushoz való 
elszegődés útja és módja, mint Mendelssohn kritikai megjegyzései Jünger esztétikai 
elveihez és Benn politikai nézeteihez. 

Mendelssohn könyve hibái és hiányai ellenére is nagyszerű kísérlet. Vállalkozása 
nem hiábavaló, mert kinyitja a szemet és tágítja a látókört. Legnagyobb érdeme, 
hogy egy kitűnő író és esztéta irodalmi eszközeivel – szép német nyelven és helyen-
ként megkapó kritikai érzékkel – mutat rá az írástudók felelősségére, a leírt szó fon-
tosságára. A szellem embere nem lehet érzéketlen és vak, amikor az ember jogairól 
és szabadságáról van szó. Nem támogathat olyan rendszert, amely erőszakra és a 
szellem elfojtására támaszkodik. Az író, aki az önkényuralmat támogatja vagy hallga-
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tásával legalizálja, nem igényelheti a jogot, hogy műveit csak esztétikai és stilisztikai 
szempontból vizsgálják. Mendelssohn határozott nemmel felel a kérdésre, amelyet 
François Bondy így fogalmazott meg: Vajon Charles Maurras tanulmányai, ame-
lyekben sikerrel ösztönzött Jean Jaures meggyilkolására, csak stíluskritikailag értéke-
lendők? 

Látóhatár, 1953. 5. szám 
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ERNST REUTER 

„Megtanultuk, hogy a maradandót a mulandótól, az értékest az értéktelentől, az 
éltetőt a halált hozótól elválasszuk. Megértettük, hogy végső fokon az ember 
nemcsak kenyérből él, bármilyen fontos is a kenyér. Láttuk azt is, hogy némely 
szó, mint az egyszerű, szerény ,szabadság' szócska, amelyről oly sokszor azt hit-
tük, hogy ragyogása eltűnt, páratlan világítóerőt jelent annak, aki felismerte a 
szabadság értékét, mert egyszer már elvesztette. Minket megfosztottak már egy 
alkalommal a szabadságtól. Éppen ezért példátlan fáradsággal nemcsak megvéd-
tük, de visszaszereztük és erős az elhatározásunk, hogy többé fel nem adjuk.”  

Ez a néhány szó hitvallás és fogadalom. Hitvallás a szabadság eszméje mellett 
és fogadalom a kivívott szabadság hűséges megőrzésére. Nem prédikátor, nem 
író szájából hangzottak el ezek a szavak, nem is lángoló forradalmár mondotta 
tüntető tömeg előtt a barrikádon állva. Gyakorló politikus üdvözölte ezekkel a 
szavakkal a városba érkező külföldi szellemi előkelőségeket. Abban a városban, 
amely még nem is oly régen egy totalitárius birodalom lelke volt. Német férfiú 
hitvallása olyan időben, amikor még sokan kételkedtek a német nép demokrati-
kus érzületében és a szabadságra való alkalmasságában. Ernst Reuter, az elhunyt 
berlini főpolgármester, azt a Németországot testesítette meg, amely több mint 
tizenkét esztendeig belső és külső száműzetésben élt és 1945 nyarán a romokból 
előtápászkodva, fogolytáborokból és a hontalanságból hazatérve új életet kezdett. 
Rongyosan, megtörten, a szabad világtól megvetve és kitaszítva, de hittel, lelke-
sedéssel és fáradhatatlan munkakedvvel. Melyik az igazi? Amaz, amelyik világ-
hódító őrjöngésével, kegyetlenségével, vallás- és kultúraellenességével a művelt 
világ ellenszenvét váltotta ki és a háború romjai alá temetődött, vagy emez, ame-
lyik összeszorított fogakkal, de okosan. mértéktartóan, ha kell ravaszul munkál-
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kodik egy nép becsületének visszaszerzéséért és szabadsága megtartásáért? Az 
utóbbi. Kíván valaki érveket? Demokratikus, parlamentáris jogállam, szabad 
gazdasági rend, vallási türelem, független bíróság, kulturális szabadság, liberaliz-
mus az élet minden terén ... aztán harc: a jobb- és baloldali totalitarizmus, a régi 
világot visszasíró és a múltból semmit sem tanuló magatartás ellen, 
braunschweigi per és a berlini kommunistaellenes felkelés, olyan demokrata ve-
zetők, mint Adenauer, Schumacher és Reuter. Íme, az 1945 utáni Németország 
mérlege. Az igazi Németországé, amely az igazságtalanság és jogtalanság évtize-
de után ismét megmutathatta a világnak mit tud: nem hódításban, politikai és 
faji üldözésben, nem a kultúra kerékbetörésében és a vallásos érzület eltiprásában, 
de a rendezett s törvényes együttélésben, a szabadságjogok érvényesüléséért foly-
tatott küzdelemben, a tudományban, az irodalomban és a művészetekben. Ez a 
Németország néhány esztendő alatt jóvátette a múlt mulasztásait és bűneit. A 
német nép a totalitarizmus kérlelhetetlen ellenfele lett. És hogy ez lett, abban 
nagy része volt Ernst Reuternek.  

Amikor halálának híre a világban elterjedt, az emberek első gondolata az volt, 
hogy ismét szegényebbek lettünk egy jeles államférfiúval, egy igazi demokratával 
és értékes emberrel. Adenauer után a második legnépszerűbb német politikussal. 
Nemcsak a szabad világban, de Németország keleti felében is gyászolják. Reuter 
nemcsak Nyugat-Berlin, de a szovjetzóna lakosságának is „a polgármester” volt. 
Egyik rádióelőadásában elmondott egy anekdotát. A szovjet övezet valamelyik 
iskolájában a tanítónő egy kis nebulót megkérdezett: ki a polgármester? A gyerek 
így felelt: der Professor Reuter, akit mindig meghallgatunk a rádióban, amikor 
arról beszél, hogy hol szorít a csizma. Nyugaton és Keleten neve összeforrott 
Berlin nevével. Barát és ellenfél egyaránt rá gondolt, amikor a város áldozatos 
küzdelméről hallott, amelyet már évek óta folytat az elnyomás és jogtalanság 
ellen. A történelemben példátlan egy város és vezetője ilyen benső, szoros kap-
csolata. A kettő szinte egyetlen fogalom. Aki az utóbbi években Berlinről olva-
sott vagy hallott, Reuter nevével is, megismerkedett. Államférfiúi bölcsességben, 
vezetői képességben, tekintélyben és népszerűségben csak Adenauer és Schu-
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macher vetekedhetett vele. A német nép nagy szerencsétlensége, hogy történeté-
nek sorsdöntő korszakában Schumacher után Reutert is elvesztette.  

Hatvannégy évvel ezelőtt született. Apja, aki a kereskedelmi hajózásnál kapi-
tány volt, erősen konzervatív és császárhű, valószínűleg nem gondolt arra, hogy 
fia már egyetemi hallgató korában csatlakozni fog a szocialisták forradalmi moz-
galmához. A háború a szociáldemokrata párt egyik tanfolyamáról, a tanítói tevé-
kenységtől ragadja el. Hadifogságba kerül és ezzel elindul politikai pályája. Csat-
lakozik a forradalmi mozgalomhoz. Pétervárott megismerkedik Leninnel és 
Sztálinnal. Lenin értékeli, de nem szereti nyakasságát, önálló gondolkodását. 
Brilliáns ember ez a fiatal Reuter – mondotta egy alkalommal – csak túlságosan 
független. Ez a függetlenség, önállóság vitte később. a damaszkuszi útra, a 
kommunizmussal való szakításhoz. Lenin népbiztosként a Volga-vidéki német 
településre küldi. 1921-ben Németországban tűnik fel, Lenin ajánlásával jelent-
kezik a Spartakus Szövetségnél. Amikor a kommunista párt vezetőjét, Levit 
megbuktatják, Reuter lesz a KPD főtitkára. Nem sokáig. Három hónap múlva 
szakít Moszkvával. A Kreml kegyetlensége és taktikája kiábrándítja, józan esze 
beláttatja vele, hogy helytelen úton jár. Visszatér a szociáldemokrata pártba és a 
községi politikának szenteli munkáját. 1926-ban Berlinben városi tanácsos, át-
szervezi a közlekedésügyet és megteremti a világ legnagyobb közlekedési vállal-
kozását. 1931-ben Magdeburg főpolgármestere, a következő évben a Reichstag 
tagja. Innen hurcolja Hitler a koncentrációs táborba. Rövid időre kiszabadul, de 
ismét szögesdrót mögé dugják. Külföldi barátai segítségével ismét kiszabadul. 
Londonon át Ankarába megy. Tanár lesz a közigazgatási akadémián. Több mint 
tíz évig tanítja a fiatal török köztisztviselői nemzedéket. Az angol, a francia, az 
olasz és az orosz nyelv után megtanul törökül is. 

1946-ban visszatér hazájába. Főpolgármesterré választják, de a szovjet ható-
ságok nem ismerik el. Nem foglalhatja el hivatalát, csak a város két részre szaka-
dása után. Értékes képességei a berlini blokád idején mutatkoznak meg először. 
A blokád előtti kritikus napokban kijelentette, hogy „minden eszközzel megvéd-
jük magunkat ama kísérlet ellen, hogy rabszolgává és helótává tegyenek minket.” 
Berlin megvédte magát. Az egész világ bámulatát vívta ki, amikor hősiesen állta 
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a harcot, dacolt kiéheztetőivel és megelégedett annyival, amennyit a légihíd, a 
nyugati segítség következtében kapott. Nem adta el magát az önkénynek, az 
erőszaknak, de kitartott, amíg az ellenfél be nem vallotta kudarcát. Berlin bátran 
viselkedett és Reuter hihetetlen szívóssággal, példátlan erőfeszítéssel győzte meg 
a világot arról, hogy Berlint érdemes támogatni. A szovjet hatóságok és csatlósa-
ik éppen abban a városban találkoztak vele, amelynek leigázása nélkül sem a ke-
leti zóna feletti uralmat szilárdan kézben tartani, sem Nyugat-Németországot 
meghódítani nem lehet. Berlin a szabadság szigete maradt a jogtalanság hatalmas 
birodalmában, amely az Elbától egész Vladivosztokig terpeszkedik. A szabad 
Berlin egyfelől lehetetlenné tette a zóna teljes lezárását, amelynek következtében 
totális uralmi rendszer nem intézményesíthető, másfelől a szabadság menedék-
helye lett, ahol a szovjet övezet lakói is szabad levegőt szívhatnak és melyen ke-
resztül százezrek találták meg a szabadság útját. Reuter főpolgármester eredmé-
nyes működésével nemcsak a berliniek rokonszenvét szerezte meg, de meghódí-
totta a nyugati németek szívét is. Valaki helyesen jegyezte meg róla, hogy Ade-
nauerrel együtt a német nép ügyének legjobb szószólója, Németország ügyvédje. 
Népszerűsége sokkal nagyobb volt Berlinben, mint ahogyan az a választási ered-
ményekben kifejezésre jutott. Reuter szocialista volt, a demokratikus szocializ-
mus eszméinek hordozója. Meggyőződését sohasem hallgatta el, véleményét 
mindig megmondotta. Igazáért keményen kiállott. A berlini szenátusban folyta-
tott viták a társadalombiztosításról, az iskolaügyről és a tisztviselői kérdésről 
napfényre hozták a pártok közötti ellentéteket és Reuter következetesen képvi-
selte a szociáldemokrata álláspontot. Meggyőződése azonban nem vakította el, 
türelem és megértés élt benne más felfogással, más állásponttal szemben. Ez tette 
lehetővé, hogy a nagy koalíciót, a kereszténydemokraták, szocialisták és liberáli-
sok együttműködését mindvégig biztosítani tudta és ennek köszönhette, hogy a 
pártok osztatlan bizalmát élvezte. Valóban minden berlini polgármestere volt. 

Reuterről halála után az egyik svéd lap azt írta, hogy nemcsak Németországot 
érte súlyos csapás, de Európát is. Berlin elvesztette első reprezentánsát a szabad-
ságért és függetlenségért folytatott harcban. Németország és Európa elvesztette a 
kommunizmus elleni küzdelem egyik legmarkánsabb egyéniségét. Intelligenciája, 
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energiája és a szabadság iránti odaadása egyik legjelesebb kortársunkká tette. 
Képessége, amellyel az embereket az igaz ügyért lelkesíteni tudta, talán csak 
Churchilléhez hasonlítható – jegyezték meg róla Amerikában. A háború alatt 
mondották, hogy voltak pillanatok, amikor Anglia tele volt Churchillekkel. Ber-
linnek is voltak pillanatai, amikor minden polgára Reuterként viselkedett. 
Mondhatnánk-e nagyobb dicséretet? Pedig így volt. Akárhol is beszélt Reuter – 
gyűléseken, az UNO előtt vagy politikai tárgyalóasztaloknál – a szabadságra és az 
önkény visszaszorítására lelkesítette az embereket. Küzdött a semlegességi politi-
ka ellen. Nem lehetünk semlegesek – mondotta – ha a szabadságról van szó. 
Egyik tanulmányában ezt írta: „A szovjet Európa szívében van, a határ a két világ 
között Németországon, Európa közepén keresztül húzódik. Lengyelország, 
Csehszlovákia, Magyarország és Románia idegen uralomnak vannak alávetve, 
amely egy pillanatra sem adja fel célját. A valódi béke nem jő el, ha ezt az állapo-
tot tartós megoldásnak tekintjük. Nem lehet tartós, mert maguk a népek, ame-
lyek szovjet iga alatt élnek, nem tekintik tartósnak. A nyugati világ nem egyezhe-
tik ki ezekkel az állapotokkal. Tisztában kell lennie azzal, hogy az ellenfél soha 
és sehol sem adja fel, természeténél fogva fel sem adhatja azt a szándékát, hogy a 
meghódított területeket ne csak megtartsa, de a maradék földrészt, amelyet még 
nem szerzett meg; bekebelezze.”  

Reuter ezt az ügyet szolgálta fáradhatatlanul és következetesen. Igazi demok-
rata és humanista módjára küzdött a szabadságért és az emberi jogokért. Városát 
és hazáját óvta a keleti despotizmustól és egy régebbi despotizmus elkötelezett-
jeitől. Németországot szolgálta, legjobb tudása és képessége szerint, hogy elfog-
lalhassa méltó helyét a szabad népek közösségében. A nyugati nemzeteket pedig 
azokra a feladatokra figyelmeztette, amelyeket korunk nap mint nap felad. A 
szabadság szimbóluma volt. A szabadságszerető emberek emlékezni fognak rá. 

Ernst Reuter Látóhatár, 1953. (4. évf.) 6. sz. 380-382. o.  
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A MÁSIK NÉMETORSZÁG  

Der lautlose Aufstand. Bericht über die Widerstandsbewegung des deutschen 
Volkes 1933-1945. Herausgegeben von Günther Weisenborn, Rowohlt Verlag, 
Hamburg, 1953. 

„A világ, sajnos, nem tud eleget azokról a rendkívüli németekről, akik annakide-
jén az önkényuralommal szembeszálltak és életüket áldozták. Noha kisebbségben 
voltak, megcáfolták azt az értelmetlen felfogást, hogy a németek természetüknél 
fogva alkalmatlanok a szabadságra.” Ezeket a szavakat Ignazio Silone, a neves olasz 
író mondotta Berlinben, 1950 júniusában, a kultúra szabadságáért tartott kongresz-
szuson. Winston Churchill angol miniszterelnök egyik beszédében így jellemezte a 
német nép ellenállását Hitler rendszerével szemben: „Németországban volt ellenzék, 
amely áldozatai és a nemzetközi politika következtében számszerűleg mindjobban 
gyengült, de a legnagyobbak és legnemesebbek közé tartozik, amelyeket a népek 
politikai története ismer. Reméljük, eljön az idő, amikor a belső német történelem 
emez hősi fejezetét illő módon méltatják.” 

Az elmúlt években számos könyv jelent meg a német ellenállásról, a német nép 
jeles férfiainak és asszonyainak szívós küzdelméről a nácizmus ellen. Az eddig meg-
jelent művek többsége az ellenállás egy-egy fejezetét tárgyalta, elsősorban személyes 
élményekre támaszkodott és közelebb áll a memoire–irodalomhoz, mint a dokumen-
tált történetíráshoz. Günther Weisenborn, költő és író, megkísérelte, hogy összefog-
laló képet adjon az egész belső német ellenállásról. Elhatározta, hogy tárgyilagos és 
az ellenállás minden irányzatát felölelő ismertetést készít a Hitler elleni mozgalom-
ról. A könyv elsőrendű célja, hogy az ellenállást a maga teljes valóságában bemutassa, 
történelmileg méltassa és becsületét megvédje. 
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Érdekesek a könyv megszületésének körülményei. Weisenborn az előszóban el-
mondja, hogy 1947 őszén a Berlinben tartott német írókongresszuson megismerke-
dett Ricarda Huchhal, a neves költőnővel, aki akkor már 83 éves volt és a kongresz-
szus legjelentősebb személyiségei közé tartozott. Ricarda Huch kevéssel azelőtt a 
sajtóban felhívást bocsátott ki, amelyben az ellenállási mozgalom résztvevőit, az ál-
dozatok hozzátartozóit és barátait arra kérte, hogy a náciellenes küzdelemre vonat-
kozó mindenfajta anyagot juttassanak el hozzá. A felhívásnak nagy visszhangja tá-
madt. Tömegével érkeztek a beszámolók, naplójegyzetek, személyes feljegyzések, 
képek, iratok, okmányok, sajtótermékek. Az ősz költőnő magas kora és fizikai gyen-
gesége miatt képtelen volt a hatalmas anyagot feldolgozni. Arra kérte Weisenbornt, 
hogy vegye át a beérkezett írásokat, egyesítse sajátjával és adja ki az ellenállás doku-
mentációját. Weisenborn tovább folytatta a gyűjtést. 1952 végére elkészült a könyv. 

A gyűjtemény 336 oldalon keresztül mutatja be a másik Németországot, amely 
több mint egy évtizedig hangtalanul, feltűnés nélkül, de szívósan és elszántan küz-
dött a hitleri rendszer ellen, a német nép becsületéért. A könyv hasábjain megeleve-
nednek ennek a küzdelemnek egyes szakaszai. Bátor férfiak és asszonyok, papok és 
munkások, szellemi emberek és katonák önfeláldozó harca a túlerővel, a hatalommal 
szemben. A rendőri jelentések és a koncentrációs táborok kimutatásai bizonyítják, 
hogy milyen nagy volt azoknak a száma, akik az önkénnyel dacolva, szabadságukat és 
életüket kockáztatva kimondták a hangos nem-et, a barrikádok másik oldalára állot-
tak és farkasszemet néztek a német népnek oly sok bajt és megalázást hozó rendszer-
rel. 

A szerző négy nagy fejezetre osztja az anyagot. Külön-külön beszél az egyházak, 
az egyházi személyek magatartásáról, a polgári ellenzékről, a katonák és a munkások 
ellenállásáról. Kisebb fejezet foglalkozik az értelmiségiek szerepével és a külföld ál-
lásfoglalásával. A beszámolókat és kommentárokat statisztikai adatok, bírósági és 
Gestapo jegyzőkönyvek, hivatalos iratok és jelentések támasztják alá. Különös érdek-
lődésre tarthat számot az egyház ellenállásáról szóló rész, amely hiteles adatokkal 
mutatja be a pogány ideológia elleni küzdelmet. A katolikus és protestáns egyházi 
vezetők az elsők között voltak, akik a rendszer vallásellenességét felismerték és kije-
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lentették, hogy a nemzetiszocialista tanítás semmilyen körülmények között sem 
egyeztethető össze a kereszténységgel. 

A könyv megvizsgálja azt a kérdést is, helyesen, hazafiúi módon cselekedtek-e 
azok, kik szembeszálltak a hitleri rendszerrel, a háborúval és a szabad külföld, a nyu-
gati szövetségesek felé tájékozódtak. A szerző véleménye, hogy helyesen cselekedtek. 
Éles szavakkal fordul azok ellen, akik ismét a „Dolchstoss”-legendát ápolják és az 
ellenállókat hazaárulóknak nevezik. Ma már nem lehet kétséges, hogy ki volt a haza-
áruló – állapítja meg Weisenborn. „Aki népét katonailag a történelem legszörnyűbb 
szerencsétlenségébe dönti és becsapja, hazaáruló ... Aki népünk tisztességes és meg-
tévesztett fiait uniformisba bújtatja és a határokon túlra kergeti, hogy más népek 
ellen háborúzzanak, árulást követ el népünk ellen. Mindazok, akik népünket ettől az 
őrülettől megóvni igyekeztek, tulajdonképpen a hazaárulók ellen folytattak küzdel-
met. És Hitler hazaáruló volt. Akinek az otthonát lerombolták, egzisztenciáját felbo-
rították, családját szétszórták, a romok megpillantásánál tudja, ki volt az, aki a hazát 
hatalomvágyból elárulta, ki az, aki közönyösen szemlélte az emberek gyötrelmét. Az 
ellenállók meg akarták menteni hazánkat, meg akarták védeni a családokat és a népet 
a szerencsétlenségtől. Boldogulásukat és életüket áldozták azért, hogy a nép életben 
maradjon, önfeláldozóan küzdöttek a háború ellen, igyekeztek megrövidíteni és ezál-
tal emberéletet menteni.”  

Weisenborn részletesen ismerteti dr. Bauer főügyész beszédét, amelyet 
Braunschweigban, az ismeretes Remer-perben tartott. A beszéd azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogy a Hitler elleni összeesküvés résztvevői hazaárulók voltak-e, aho-
gyan azt Remer állította, vagy pedig helyesen, hazafiúi módon cselekedtek. Bauer 
főügyész beszéde annak idején nagy visszhangot keltett. A német nép többsége he-
lyeselte fejtegetéseit, bizonyítván a német közvélemény demokratikus érzületét és 
egészséges jogérzékét. A jobbik, az igazibb Németország hangja szólal meg az alábbi 
fejtegetésekből: 

„Július 20-án a háborút végleg elvesztettük ... a német népet tökéletesen elárulták. 
Elárulta kormánya és az elárult nép nem lehet többé hazaárulás tárgya. Éppen úgy, 
ahogyan nem lehet halott embert tőrrel megölni. A történelemben lehetetlen jósolni. 
Hadd mutassak rá azonban egy példára, amely bizonyítja, hogy a sikeres ellenállás 
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jobb békéhez vezetett volna: Olaszországra gondolok ... Amit az ellenállók tettek, a 
legnagyobb nemzeti aktívumunk volt, amellyel a háború végén a szövetségesek felé 
közeledhettünk. Ez volt az egyetlen aktívum, amelyet az arcunkba vágott kollektív 
bűnnel szembeállíthattunk ... Kétségtelen, hogy Németország a Hollandia, Dánia és 
Belgium elleni támadással és a Briand–Kellog-paktum és más szerződések megsérté-
sével jogtalan háborút folytatott. A nemzetközi jog értelmében -— amely egyenként 
és mint államot kötelezett bennünket – a jogtalan háború, nevezetesen a támadó 
háború, nemzetközi bűncselekmény ... A hazaárulás törvényes alkotmányt feltételez 
... A Harmadik Birodalom államjogilag bitorló, törvénytelen hatalom, a nemzetiszo-
cialista állam tartalmában önkényuralom volt. Jogellenes állammal szemben, amilyen 
a Harmadik Birodalom volt – ellentétben a mai jogállammal – egyáltalán nem lehet 
hazaárulást elkövetni. Jogállamban, ahol az emberi jogokat biztosítják, ahol megvan 
az ellenzéki magatartás lehetősége, ahol parlament hozza a törvényeket és független 
bíróságok működnek, ahol az államhatalom megoszlik, senkinek sincs joga az ellen-
állásra. Az ellenállási jog abban a pillanatban lesz élő valóság, amikor ezek a feltéte-
lek megszűnnek...” 

A könyv leghosszabb fejezetét a munkások ellenállásának szenteli. Elmondja, 
hogy amikor a polgárság felismerte az ellenállás indokoltságát és szükségét, a mun-
kásosztály már régen tudta, mi a követendő magatartása. A munkásság szervezetei 
számára a náci hatalomátvétel azt jelentette, hogy a törvényes ellenzék szerepét fel 
kell cserélniök az illegális ellenzék állapotával. A könyv hangsúlyozza, hogy az ellen-
állás első vonalában a baloldali ellenzéki csoportok, elsősorban a két munkáspárt 
állott, amelyeket összekötött a „fasisztaellenes meggyőződés szolidaritása”. Közös 
munkásfrontról, szocialisták és kommunisták együttműködéséről, vállvetett küzdel-
méről beszél. Elfelejti azonban megmondani, hogy milyen szempontok és törekvések 
vitték a két tábort a náciellenes küzdelem közös frontjára. Tényekben ugyan nem 
téved a szerző, de mint történésznek az okok, meggondolások, szándékok után is 
kellett volna kutatnia. Nem elégedhetünk meg annak puszta dokumentálásával, hogy 
a fasisztaellenes érzületből egymáshoz verődött két tábor, a polgári, az egyházi és a 
katonai ellenállással együtt nagyszerű cselekedeteket hajtott végre. A szerző súlyos 
mulasztása, hogy nem figyelmezteti az olvasót: a kommunisták és a szocialisták, 
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valamint a polgári ellenzék együttműködésének az antifasiszta meggyőződés volt az 
egyetlen összekötő szála. A szerzőnek el kellett volna mondania, hogy a kommunis-
ták és a szocialista, illetve polgári ellenzék csak a hitlerizmus tagadásában értett 
egyet, de nem volt azonos véleményük arról a Németországról, amelyet a hitlerizmus 
legyőzése után meg kellett teremteni. Az ellenfél közös volt, de különböztek a hábo-
rús célok. A történész elsőrendű feladata éppen ennek a problémának a vizsgálata. El 
kellett volna mondania, hogy az egyházak, a liberális értelmiségiek és a szocialisták 
ellenállásának végső célja a demokratikus, parlamentáris jogállam volt. A kommunis-
ták csak a diktatúrát gyakorló garnitúrát akarták eltüntetni, de nem magát a diktatú-
rát, a jogtalanságot és az önkényt. A történelmi példa mutatja, hogy a népfront poli-
tika nem őszinte meggyőződésük, csupán taktika, eredeti céljaikat és totalitárius 
ideológiájukat leplező megoldás volt. A könyv minderről hallgat. Az antifasiszta 
meggyőződés szolidaritásában összemossa a szabad és demokrata jogállam híveit egy 
másfajta totalitarizmus elkötelezettjeivel. Ezt a hibát történész nem követheti el. 

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában. 
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AZ EURÓPAI KOMMUNIZMUS 

Franz Borkenau: Der europäische Kommunismus, Seine Geschichte von 1917 
bis zur Gegenwart. Leo Lehnen Verlag GmbH. München, 1952. 

Franz Borkenau könyve valóban hézagpótló. Az érdeklődő számára mindez ideig 
nem állott rendelkezésre olyan munka, amely megmutatta volna az európai kommu-
nista pártok közös vonásait, fejlődési irányukat, viszonyukat a moszkvai központhoz 
és magatartásukat az egymást követő frakcióharcokban. Egyes részterületeken jelen-
tős művek születtek. Így többek között Ruth Fischer könyve a német kommuniz-
musról (Stalin und der deutsche Kommunismus) és Angelo Rossi két kiváló munká-
ja a francia kommunista párt történetéről (Les communistes français pendant la 
drôle de guerre és Physiologie du parti communiste français). Borkenau egységbe 
fogja az európai pártok történetét és megrajzolja a kommunizmus európai terveit. 
Elsősorban a Komintern működésével foglalkozik. Hiteles adatokkal bizonyítja, 
hogy története az állandó frakcióharcok története. A húszas években a Komintern 
ádáz küzdelmek színtere volt. Bár a Kreml akkoriban is igyekezett felfogását érvé-
nyesíteni minden egyes kérdésben, a tagok viszonylagos önállósága megengedte az 
ellenvéleményt. A húszas években még egyenjogú pártok viaskodtak a Komintern 
kongresszusain, a harmincas években már csak parancsokat vettek át a moszkvai 
küldöttektől. Amilyen mértékben szilárdult meg Sztálin hatalma a Kremlben, olyan 
mértékben lettek a kommunista pártok és a Komintern az egyedül üdvözítő 
szovjetorosz politbüró engedelmes szolgálói. A háború előtti években és a háború 
folyamán a Komintern politikája a szovjet állam külpolitikai céljaihoz igazodott. A 
népfront taktikától a szovjet-náci paktumig, majd a nyugatiakkal való szövetségig a 
kommunista pártok engedelmesen követték a moszkvai útmutatásokat. És követik 
ma is. Akik emez engedelmesség és szolgai viszony ellen opponálnak – akármilyen 
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meggondolásból – könyörtelenül elvéreznek a sztálini erőszakszervezet megtorló 
intézkedéseiben. Borkenau nagyszerűen mutatja be az egyes pártok történetét, fára-
dozását az önállóságért, majd engedelmes beletörődését sorsukba. Az adatok tömke-
lege bizonyítja Borkenau különféle tételeit és feltevéseit. Könnyű a dolga, közelről 
ismeri a problémát, hiszen 1921-től 1929-ig maga is tagja volt a kommunista párt-
nak. Sőt vezető tagja, hiszen jó ideig Manuilszkij munkatársaként fontos állást töl-
tött be a Komintern egyik apparátusában. 1929-ben kilépett a pártból és azóta szen-
vedélyes küzdelmet folytat mindenfajta totalitarizmus ellen. 

A magyar olvasót bizonyára érdekli, mit ír Borkenau a két magyarországi kom-
munista rezsimről és szereplőiről. Kun Béláról megírja, hogy Moszkva közönséges 
ágense volt. Azzal a feladattal érkezett Budapestre, hogy kommunista pártot alapít-
son és lehetőség szerint forradalmat robbantson ki. Ezt meg is tette. Lenin nemso-
kára a legerélyesebben megtámadta Kunt és társait a szociáldemokratákkal való egye-
sülés miatt. Hogy milyen nagy volt akkor még a Kun-féle ügynökök önállósága is – 
írja Borkenau – mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Kun Lenin tanácsát 
visszautasította. Ugyancsak Lenin tanácsa ellenére vezette be a rendszer a foglaláso-
kat és a föld kisajátításokat, amelyek kiváltották a parasztok gyűlöletét. Amikor Kun 
visszatért Moszkvába, Zinovjev legbefolyásosabb segítőtársa lett. A magyarországi 
párt összeomlott a súlyos frakcióharcokban. Már akkor látszott, hogy a jövő embere 
a hajdani kis kereskedelmi alkalmazott, a mindig jól helyezkedő Rákosi. A könyv 
részletesen beszámol Kun németországi küldetéséről a húszas évek kezdetén. Zinov-
jev azzal a feladattal küldte Kunt Németországba, hogy segítsen a forradalmat kirob-
bantani. A német forradalomtól azt várták, hogy tehermentesítse a nehéz helyzetbe 
került szovjet kormányt (1921 elején, a kronstadti felkelés idején). Erre a feladatra a 
német párt alkalmatlan volt, hiszen az 1919/20-as forradalmakban elvesztette leg-
jobb vezetőit. A párt Kun ösztönzésére mégis meghirdette az általános felkelést. Az 
akció teljes kudarcot vallott és többet ártott, mint használt. Kunt a nagy tisztogatá-
sok során érte el a végzet. Zinovjevvel való kapcsolata és a népfront-politika ellenzése 
miatt likvidálták. Borkenau feltételezi, hogy a likvidálásban benne volt Manuilszkij 
keze is, akinek Kun a Komintern apparátusában potenciális ellenfele volt. 
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Érdekes Borkenau ama megjegyzése, hogy a kommunisták a második világhábo-
rú után a megszállott országokban első szövetségesüket a hadseregben találták. A 
kapituláció után az első ideiglenes magyar kormány – írja – lényegében a magyar 
vezérkar és a Moszkvából hazatért kommunista vezetők közötti koalíció volt. A 
Rajk-ügynek Borkenau szerint nem volt politikai jellege. Az ügy a magyarországi 
illegális párt vezetője és a Moszkvából hazatért Rákosi közötti ellenséges viszonyból 
keletkezett. Rákosi arra használta fel a tisztogatást, hogy megszabaduljon Rajktól. 
Az eljárás két okból jelentős. Itt mutatkozott meg először az a tendencia, hogy a 
moszkvai garnitúrát előtérbe kell nyomni, az otthoni illegális mozgalom embereit és 
az úgynevezett „spanyol arisztokráciát” (a spanyol polgárháborúban résztvevő kom-
munistákat) háttérbe kell szorítani. Ebben az értelemben az új tisztogatás eltérést 
jelentett. Zsdanov politikájától, aki főleg az említett elemekre támaszkodott. 
Borkenau szerint a Rajk-eset az ország „klímáját” is tükrözte. A Rákosi-Rajk ellen-
tétben figyelembe kell venni, hogy Rajk családja náci volt, Rákosi meg zsidó. 

Franz Borkenau könyve mindvégig érdekes olvasmány. Nemcsak azoknak hasz-
nos és nélkülözhetetlen kézikönyv, akik a kommunizmus problémájával bármilyen 
minőségben kapcsolatba kerülnek, de kitűnő tájékoztató a mai világpolitikai helyzet-
ben eligazodni kívánó és felvilágosítást váró embernek is. 

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában. 
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1954  

LUKÁCS GYÖRGY ÉS A KOMMUNISTA PÁRT! 

1. Ifjúkor, forradalom, emigráció 
Thomas Mann regényében, a „Varázshegy”-ben szerepel egy érdekes férfiú: 
Naphta, az alacsony, rút, keleti-zsidó származású jezsuita professzor. Amikor a 
világhírű német regényíró a figura megteremtésén dolgozott, egy ragyogó elméjű, 
nagy műveltségű fiatal tudós jelent meg lelki szeme előtt: Lukács György. Róla 
mintázta Naphtát. Arról a Lukács Györgyről, aki egy nagyszerű tudósi pálya 
kezdetén hátat fordított a polgári társadalomnak, amelyből származott és csatla-
kozott a kommunista mozgalomhoz. Megtagadta a liberális, humanista ideálokat 
és termékeny, virágzó szellemét, könyvtárnyi tudását, megérdemelt tekintélyét 
olyan mozgalom szolgálatába állította, amely a polgári és szocialista demokrácia, 
a nyugati műveltség elpusztítására szövetkezett.  

Lukács György az 1945 után Magyarországon ismét legálisan működő és né-
hány évvel később a korlátlan hatalmat magához ragadó kommunista mozgalom 
legműveltebb és nyugati intellektuális körökben legismertebb tagja. Tekintélyét 
filozófiai és esztétikai műveivel érte el. Merész spekulációival és irodalomtörté-
neti vizsgálataival széles körben ismertté tette nevét és munkáit a német nyelvte-
rületen az esztétika legjelesebb alkotásai között emlegetik. Egy nagyközönség 
számára készült, széles rétegek irodalmi tájékozódását szolgáló és nemrégen 
megjelent német lexikon a XX. század német irodalomtörténetéről szólva két 
nevet említ: Ernst Bertramot, a neves költőt és irodalomtörténészt és Lukács 
Györgyöt. Valaki azt írta róla, hogy a legnagyobb a marxi epigonok között. Va-
lóban: működése a marxista ideológia és művészetszemlélet terén nagyon jelen-
tős. A mai kommunista értelmiség – keleten és nyugaton egyaránt – sokat tanult 
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tőle. Esztétikai és szociológiai értekezései gazdagabbá tették a marxista gondo-
latvilágot. Esősorban azok, amelyeket engedelmes bolsevikiként pártja követelé-
sére sorozatosan meg kellett tagadnia és „idealista misztikának”, „reformizmus-
nak” minősítenie. 

Lukács György sorsa a kommunistává lett polgári entellektüel ismert és irigy-
lésre semmiképpen sem méltó sorsa. A polgári társadalmat, a francia forrada-
lomban megszületett és a XIX. században kifejlődött liberális, progresszív, de-
mokratikus rendet felcserélte a keleten kibontakozó társadalmi rendszerrel, 
amely az új aranykor eljövetelét, a polgári-forradalmi-humanista ideálok megva-
lósítását ígérte. Az utópia, az álomország követésében elfelejtette megtudakolni: 
mi a csere ára? Később megtudta. A differenciált, tudományosan képzett, szeiz-
mográf-szerűen érzékeny szellem beleszorult a bolsevizmus naiv, a nüanszok 
iránt érzéketlen, fekete-fehér gondolkodási sémájába. Szelleme gyakran lázado-
zott. A művelt és éles elme csak dülöngélve haladt a mindenkori pártvonal útján 
és ha időnként jobbra vagy balra letért, kemény ökölcsapás figyelmeztette a köve-
tendő útra. A sok elítélő bírálat, amelyben részesült és az önkritikák sorozata, 
amelyet harmincötesztendős kommunista múltja alatt gyakorolnia kellett, szel-
lemi emberre megalázó, szégyen nélkül alig nyelhető le. Lukács ennek ellenére 
szótlanul viselte sorsát, tudta, hogy amikor odaállt a moszkvai kommunizmus 
mellé, eladta szellemi függetlenségét, magára vette a bolseviki pártfegyelem lé-
lek- és szellemölő terhét. Leszállt az oroszlánbarlangba és alig hogy körülnézett, 
személyes szabadságáért, puszta életéért máris együtt kellett ordítania az oroszlá-
nokkal. Hamarosan azt is megtudta, hogy ha hamisan próbál ordítani, a színte-
len egyhangúsághoz szokott oroszlánfülek azonnal észreveszik. 

A ma 69 éves Lukács György jómódú polgárcsalád gyermeke. Budapesten 
született. Apja a Hitelbank igazgatója volt, pénzügyi körökben ismert személyi-
ség. Gyermekkorát fényűző környezetben tölti. A legjobb nevelésben részesül. 
Főiskolai tanulmányait a Pázmány Péter egyetemen kezdi. A budapesti filozófiai 
fakultás azonban nem elégíti ki igényeit. Külföldre megy. Néhány hét múlva már 
Németországban tanul. Először Heidelbergben, azután Münchenben. A német 
egyetemek Európa legkitűnőbb főiskoláihoz tartoztak. A professzorok között a 
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tudományok legkiválóbb képviselőit találjuk. Lukács számos jeles filozófussal és 
szociológussal ismerkedik meg. Heidelbergben Heinrich Rickertnél, az értékfilo-
zófia híres képviselőjénél és Windelband professzornál, a neves idealista filozó-
fusnál tanul. Münchenben Max Weber, „a német szociológia atyjá”-nak tanítvá-
nya. A magyar diák ragyogó eredménnyel végzi tanulmányait. Münchenben 
kitűnően vizsgázik és ösztöndíjat kap a berlini egyetemre. Itt Wilhelm Dilthey-
nél, a világhírű kulturhistorikusnál és Simmel professzornál, az ismert filozófus-
nál és szociológusnál dolgozik. Tanárai és diáktársai hamarosan felfigyelnek ki-
tűnő eredményeire. Éles elméje, szokatlan intelligenciája előkelő helyet biztosít 
neki a fiatal filozófus és szociológus nemzedék sorában. Megszerzi a politikai és 
filozófiai doktori oklevelet, mindenki fényes egyetemi karriert jósol neki.  

Már diákkorában figyelemreméltó és sokat vitatott értekezéseket jelentet meg 
a különféle tudományos folyóiratokban. Huszonhárom éves korában, 1908-ban 
megjelenik németül „Die Entwicklung des modernen Dramas” (A modern drá-
ma fejlődése) című könyve. A művet 1911-ben az Atheneum kiadja magyarul. 
Megkapja érte a Kisfaludy Társaság díját. Másik jelentős fiatalkori alkotása, „Die 
Seele und die Formen” (A lélek és a formák) ugyancsak 1911-ben jelenik meg 
német nyelven. A könyv esszésorozat, irodalmi és esztétikai vizsgálódásainak 
gyűjteménye. Nagy sikert arat és a „Georg Lukács” név ismert lesz a német iro-
dalomtörténeti és esztétikai körökben. Ezt követően megjelenteti „Die Theorie 
des Romans” (A regény elmélete) című kötetét, amelyben számos új nézettel és 
megfigyeléssel gazdagítja a modern regénnyel kapcsolatos ismeretanyagot. Még 
nincs harminc éves, de már a korabeli esztéták legkiválóbbjai között emlegetik. 
Thomas Mann is felfigyel a fiatal magyar tudósra és nem fukarkodik az elisme-
réssel. Így beszél róla: „Lukács Györgyben olyan embert ismertem meg, akinek 
más az intellektuális természete, világnézete és szociális hitvallása, mint az 
enyém, de akiben egy szigorú, tiszta, büszke szellemet tisztelek és erkölcsileg 
csodálok. Kritikai művei: »A lélek és a formák«, »A regény elmélete« és más írá-
sai kétségtelenül a legjelentősebbekhez tartoznak, amelyek ezen a területen né-
met nyelven megjelentek.”  
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Lukács 1916-ig tartózkodik Németországban. Csak időnként tölt rövidebb-
hosszabb időt Budapesten. A katonai szolgálat alól mentesül. Alkalmatlannak 
minősítik és az egész háborút Budapesten tölti, ahova 1916 végén tért vissza 
véglegesen. Tanul, ír, olvas, terjedelmes művön dolgozik. Közben esztétikai el-
képzeléseinek megvalósítása érdekében részt vesz a Thália Társaság megteremté-
sében és egy ideig gyakorlatban is foglalkozik színházi kérdésekkel. 1918 október 
végén kitör a forradalom. A nyugati kultúrájú, szellemileg német orientációjú 
tudós 1918 decemberében csatlakozik a Kommunisták Magyarországi Pártjához.  

Mi vitte a kommunizmushoz? A forradalom előtti politikai nézeteiről és ma-
gatartásáról keveset tudunk. Gyakorlati politikai kérdésekkel nem nagyon foglal-
kozott. A rendelkezésünkre álló adatok szerint megtérése a kommunizmushoz 
intellektuális folyamat volt. Kora fiatalságától tanulmányozta és átvette Hegel 
tételeit a dialektikus gondolkodásról. Hegel idealizmusát materialista nézetekkel, 
Feuerbach tanításával, főleg pedig Marx és Engels gondolataival helyettesítette. 
Osztályhelyzete, társadalmi élményei nem vezethették a kommunizmushoz. 
Legfeljebb rossz szociális lelkiismerete: a belső lázadás, amelyet a fényűző, nagy-
polgári környezet és a proletár szegénység közötti különbség idézett elő. A fo-
lyamat lassan érett. Az első határozott jelek a háborús években mutatkoztak. 
1917-ben megjelent esszéjében már hangsúlyozottan szocialista tendenciákat 
fedezhetünk fel. Rudas László, későbbi kérlelhetetlen ellenfele, azt írja róla vala-
hol, hogy „már a forradalom előtt illegálisan dolgozott a pártért. A forradalom-
ban és a forradalom után mindig exponált helyen állott és egy pillanatig sem 
ingott. meg”. Rudas ezt a kijelentést természetesen akkor tette, amikor még nem 
specializálta magát a Lukács elleni pártbüntetések végrehajtására.  

1918 végén bekapcsolódott a gyakorlati politikába. Hamarosan a cseh és ro-
mán frontszakaszon találjuk. Politikai biztos a magyar vörös hadsereg alakulatai-
nál. 1919 márciusában kikiáltják a proletárdiktatúrát. Lukács közoktatási és ne-
velési népbiztos. Tagja a népbiztosok tanácsának. Politikai ténykedése a prole-
tárdiktatúra hónapjaiban nem jelentős. Tartózkodással vesz részt a politikai ese-
ményekben; Tudós és nem politikus természet. Mint népbiztos keveset hallat 
magáról. Az írást nem hagyja abba. Néhány tanulmánya és cikke napvilágot lát a 
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különféle kommunista kiadványokban. Irodalmi, művészeti, szociológiai kérdé-
sekkel foglalkozik. Amikor a diktatúra vezérkara elsősorban Moszkvára veti sze-
mét, Lukács inkább Németország felé tekint, a német kultúráért és a német for-
radalom ügyéért lelkesedik. A szovjet példa követése még nem volt kötelező. A 
kommunista pártok viszonylag függetlenek voltak a moszkvai központtól. Az 
akkoriban alakult III. Internacionálé, a Komintern, a nemzeti pártok közös szer-
vezete volt, nem pedig parancsosztó központ, mint a későbbi években.  

Idegenkedése és húzódozása az oroszoktól és a szovjet élettől sokak szerint 
abban is megnyilvánult, hogy noha lehetősége lett volna rá, nem követte a prole-
tárdiktatúra vezetőit a moszkvai emigrációba. Sőt, a proletárdiktatúra bukása 
után egy ideig Magyarországon maradt és illegális kommunista csoportot szerve-
zett. 1920-ban azután ő is emigrációba vonult. Először Bécsben telepedett le. 
Néhány év múlva átköltözött Berlinbe. Ellentétben az emigránsok többségével, 
távol tartotta magát a politikai vitáktól, az emigrációs gyűlölködéstől és a frak-
cióharctól. A volt népbiztos visszavonult könyvei közé és folytatta a forradalom 
miatt félbeszakított filozófiai és esztétikai tanulmányait.  

Ennek a munkának eredménye az 1923-ban kiadott, nagy feltűnést keltő 
könyve, a „Geschichte und Klassenbewusstsein” (Történelem és osztályöntudat). 
A mű a legkitűnőbb marxista munkák közé tartozik. Arról a folyamatról szól, 
amelynek végén a történelmi materializmus győzedelmeskedik és „az anyag vak 
törvényeit a jövendő szocialista társadalom céltudatos, tervező akarata váltja fel”. 
Emellett Lukács kettős kritikát gyakorol: nemcsak a polgári gondolkodást és a 
„kapitalista ideológia” termékeit bírálja, de a vulgarmarxizmus különféle megnyi-
latkozásait is. A kritika egyesekben tetszést, másokban felháborodást és ellenke-
zést váltott ki. A könyv fogadtatásán és sorsán lemérhető a változás, amely az 
októberi forradalom óta a világkommunizmus táborában lejátszódott. Évről-évre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a Szovjetunió nem a szocialista demokrácia, de a cent-
ralista bürokrácia felé halad. Moszkva most már nem nézte tétlenül Lukács tevé-
kenységét és „esztétikai partizánkodás”-át. Azonnal lecsapott állitólagos refor-
mista, revizionista tételeire. Noha a mű egészében a marxista filozófia és történe-
lemtudomány legjobb alkotásaihoz tartozik, a moszkvai pártközpontban nem 
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vették figyelembe a szempontjukból kedvező hatást, amelyet a könyv keltett a 
nyugati progresszív értelmiségi körökben. A pártvezetőség keményen szembefor-
dult a pillanatnyi vonaltól eltérő ideológiai nézetekkel. A hivatalos vádló és bíró 
szerepében Rudas László lépett a színre. Rudas a proletárdiktatúra bukása után 
Moszkvába emigrált és élete végéig legfőbb érdeme az volt, hogy mindig tudta 
mi a pillanatnyi pártvonal. Ezért nem történt sohasem baja. És azért sem, mert 
az önálló gondolkodásból és ítélőkészségből valamit megtartó Lukács Györggyel 
szemben alkalmazkodó és átvevő elme volt. A legnagyobb „talmud-magyarázó” a 
kommunista vezető garnitúrában.  

Lukács György a „Történelem és osztályöntudat”-ban tulajdonképpen Mar-
xot és Engelst védte meg a korabeli és főleg a szovjet pártban dívó vulgarizáció és 
hamisítás ellen. Rudas a marxi és engelsi tételek eltorzítói, az eredeti szövegek 
értelmének kitekerői mellé állt és erélyesen rendreutasította Lukácsot. Nem vé-
letlen, hogy éppen Bucharint állította példának az „eretnek” Lukács elé. Azt a 
Bucharint, aki többek között a marxizmus legvulgarizáltabb és legmechaniszti-
kusabb irányzatát képviselte. „És hogy mást ne említsek – írja Rudas – utalok 
Bucharin elvtársra. Ő köztudomás szerint a népszerű és mégis tudományos iro-
dalom egyik legnagyobb mestere”. Rudas ekkor természetesen még nem sejthet-
te, hogy Bucharin néhány esztendő múlva „ellenséggé” és a sztalinista erőszak 
áldozatává válik. A vulgarizációt persze nem számolták fel. Sztálin ügyesen átvet-
te és továbbfejlesztette. Lukács könyvét a párt elvetette és indexre tette. Kom-
munista könyvtárakban nem volt többé kapható, tételeit veszélyek nélkül nem 
volt szabad idézni. 1945-ben az egyik budapesti kommunista pártkönyvtár veze-
tője összehúzott szemöldökkel rázta fejét, midőn az akkor nagy tiszteletnek és 
tekintélynek örvendő Lukács György „Történelem és osztályöntudat” című 
könyve után érdeklődtem. A kommunisták által vezetett népi demokráciából a 
„kapitalista Nyugat”·ra kellett jönnöm, hogy ezt a fontos marxista ideológiai 
művet egy mindenki által elérhető közkönyvtárban megkaphassam. A tűnet jel-
lemző és sokat mond. Végezetül még csak egy megjegyzést ezzel a könyvvel kap-
csolatban. Révai József – aki fiatal korától kezdve Lukács nagy bámulója volt, de 
ennek ellenére nem átallotta, hogy 1950 elején odaálljon a Lukács felett ítélők 
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sorába – a „Történelem és osztályöntudat”-ot annak idején mesterműnek nevez-
te.  

Lukácsnak emigrációja első éveiben más kérdésekben is baja volt a párttal. 
Nézeteit több ízben nacionalistának, misztikusnak és revizionistának bélyegez-
ték. „Helytelen” megállapításaival a Komintern V. kongresszusán is foglalkoztak. 
Kizárták a magyarországi párt központi vezetőségéből, felmentették minden 
pártfunkciótól és megfosztották a párt Bécsben megjelenő ideológiai folyóirata, a 
„Kommunizmus” főszerkesztői tisztétől. Lukács mindannyiszor önkritikát gya-
korolt. Megbánta tévedéseit és javulást ígért. Nem hiszem, hogy akad még egy 
vezető kommunista, akinek annyiszor kellett nézeteit helyesbítenie, tételeit visz-
szavonnia és javulást ígérnie. Lukács György esetében éppen az a legnagyobb 
probléma, hogy ez a művelt, nagy tudású és minden porcikájában érzékeny szel-
lemi férfiú, hogyan viselhette el a sok megalázást, amiben része volt és mi az oka, 
hogy nem lépett „a damaszkuszi útra”, mint oly sokan mások a húszas és harmin-
cas évek kommunista entellektüeljei közül. Lukács minden bírálatot, minden 
párthatározatot és megbélyegző ítéletet némán elviselt. Nem bocsátkozott soha 
harcba, legfeljebb magyarázó megjegyzésekre szorítkozott. Félrevonult és tovább 
dolgozott. Csaknem minden jelentősebb műve súlyos bonyodalmakat idézett elő 
és a végén a kutató és alkotó szellem mindig letette a fegyvert. A pártember 
felülkerekedett a tudóson. Az önálló gondolkodás kapitulált a pártfegyelem előtt. 

1929-ben egy időre Moszkvába utazott, de visszajött és csak a nemzetiszocia-
listák hatalomátvétele kényszerítette arra, hogy Németországot elhagyja és végle-
ges tartózkodásra a Szovjetunióba költözzék. Kun Béla intézte el, hogy a szovjet 
kormány több emigránssal együtt befogadta.  

A Szovjetunióban úgy látszik elnézték régi tévedéseit és ingadozását. Hama-
rosan állást kap a Szovjet Akadémia filozófiai intézetében. Nagy kedvvel és lelke-
sedéssel veti magát a munkába. Számos irodalomkritikai esszét ír. Írásai helyet 
kapnak a vezető irodalmi folyóiratokban. Hozzászól a szovjet irodalom akkori 
problémáihoz is és részt vesz az időnként fellángoló irodalmi vitákban. Moszkvai 
tartózkodása alatt alakul ki véglegesen nézete az úgynevezett művészi realizmus-
ról, vagy nagy realizmusról, amelynek szerinte legkiemelkedőbb képviselői 
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Shakespeare, Goethe, Balzac, Stendhal, Dickens, Tolsztoj, az újabbak közül 
Gorkij és Thomas Mann. Ekkor kezd behatóbban foglalkozni a magyar iroda-
lom problémáival is. A marxizmus módszereivel és irodalomszemléletének mér-
céjével méri meg az akkori magyar írókat, irodalmi irányzatokat és mozgalmakat. 
A harmincas évek irodalmi életéből elsősorban a falukutató mozgalom és a népi 
irodalom ragadja meg fantáziáját. Kemény, itt-ott elismerő, másutt meg elitélő 
kritikát mond a népi írókról. Erről szóló írásai Magyarországon is megjelentek, 
az 1945-ben kiadott „Az írástudók felelőssége” című kis kötetben.  

A nyugodt moszkvai napoknak nem sokáig örülhetett. Elérkezett a nagy tisz-
togatások kora. Kun Béla kegyvesztett lett. Likvidálása után elhurcolták öccsét, 
sok barátját és ismerősét. Lukács félelemben és bizonytalanságban élt, hiszen 
Kun Béla barátja volt, ő segítette ki a Szovjetunióba Ismét emlegetni kezdték 
régi tévedéseit, előhúzták eretnek írásait és a denunciáló kedv sok kínos percet 
okozott a bátortalan és a politikai küzdelemhez nem értő tudósnak. Az oroszok 
egyébként sem szerették nagyon. Túl „németes”-nek tartották. Az egyedüllét, a 
szegénység esztendei következtek, de átvészelte a nehéz időt. Szerencsésebb volt 
Kunnál. Nem likvidálták, de büntetése súlyos volt: kizárták a pártból. Állítólag 
Rákosinak köszönhette, hogy nagyobb bántódása nem esett. Barátsága a párt mai 
vezetőjével ebben az időben kezdődött.  

Moszkvai emigrációja alatt két alkalommal került élesen szembe a párttal. 
1936-ban azt vetették szemére, hogy a klasszikus polgári realizmus talaján állva 
nemcsak a polgári dekadenciát, de a szovjet irodalmat is bírálta. A művészi rea-
lizmus mérlegén nemcsak a korabeli polgári irodalom, de a szovjet irodalom is 
súlytalannak bizonyult. Egyik tanulmányában így ír: „Joggal felvethetjük tehát a 
kérdést, hogy az a kritika, amelyet a 48 utáni polgári irodalom pusztán megfigye-
lő és túlnyomóan leíró módszeréről mondottunk, szovjet irodalmunkra is érvé-
nyes-e? Sajnos erre a kérdésre igent kell mondanunk.” („A realizmus problémái”) 
Kritikusai kifogásolták, hogy Lukács szerint a szovjet irodalomra is jellemző a 
pusztán megfigyelő és túlnyomóan leíró módszer, amely a polgári hanyatlás iro-
dalmának egyik fő jellegzetessége. Ilyen állítást megkockáztatni a szovjet iroda-
lommal szemben, bűn volt, mert nem mondott mást, mint azt, hogy a szovjet 
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irodalom éppen olyan alacsonyrendű, mint az értéktelennek minősített hanyatló 
polgári irodalom. Ehhez kapcsolódik másik tétele, amely miatt több alkalommal 
támadt kellemetlensége. Ez az egyenlőtlen fejlődés törvényének alkalmazása. 
Lukács szerint: „Egyáltalában nem szükségszerű, hogy minden gazdasági, társa-
dalmi fellendülés irodalmi, művészi, filozófiai stb. fellendülést vonjon maga után; 
egyáltalában nem szükségszerű, hogy valamely gazdaságilag magasabb fokon álló 
társadalomnak feltétlenül magasabb rendű irodalma, művészete, filozófiája stb. 
legyen, mint az alacsonyabb rendűnek” (Legutóbb megjelent a „Marx és Engels 
irodalom elmélete” című tanulmányban). Lukácsnak több alkalommal ki kellett 
jelentenie, hogy ez a törvény nem érvényes a szovjet kultúrára és a szovjet fejlő-
désre. Ezért a „szovjetellenes, kozmopolita és hazafiatlan” nézetéért önkritikája 
ellenére is évekig zaklatták.  

Több moszkvai írása a szovjet irodalom elszürkülésével és formalizmusával 
foglalkozik. Bosszantja a hamis optimizmus, amely mindent leegyszerűsít és 
sematizál. Az írók élő alakok helyett mesterséges lényeket, papírfigurákat alkot-
nak. Az írások tele vannak ellentmondással. Lukács kifogásolja, hogy a problé-
mákat „egyesek” bürokratikus módszerekkel igyekeznek megoldani. Ha a kísérlet 
nem sikerül, erőszakhoz nyúlnak, „ellenség” és „ügynök” után kutatnak. Az „el-
lenség” és az „ügynök” legtöbbször nem létezik, tehát mesterségesen állítják elő. 
Az „ellenség” és az „idegen ügynök” a nélkülözhetetlen bűnbak, akire a bürokrá-
cia a felelősséget áthárítja és aki ellen az erőszak irányul. Milyen megoldást ajánl 
Lukács? Kijelenti, hogy „demokratizálni kell a közéletet és felszámolni a bürok-
ráciát. Politikában, irodalomban egyaránt ... A tömegek kulturális ébredésével és 
a demokrácia mind erősebb kibontakozásával meg kell teremtődnie a bürokra-
tizmus elleni mozgalomnak” – írja egyik tanulmányában. Bírálja az „ellenség” és 
az „ügynök”-elméletet. „Nemrégen valaki nagyon jellegzetes kijelentést tett: – 
írja – a szocializmus építésében előálló nehézségeink oka egyedül ellenségeink 
tevékenységében van. Nem szégyellem bevallani, hogy véleményem szerint ez 
nagyon veszélyes nézet. Lehetetlen a nehézségek problémáját azáltal elintézni, 
hogy okait az ellenségre vezetjük vissza.” Ezeket már a háborúban írta. Szeren-
cséje volt, mert a párt sok más teendője miatt nem ért rá effajta „szovjetellenes” 
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írásokkal foglalkozni. Egyébként is Lukács ismét elintézte volna a problémát 
töredelmes bűnbánattal, önkritikával és „helytelen” nézeteinek kiigazításával. 
1944-ben újra baj van körülötte. A párt nem hallgathat és egyes megállapításait 
ismét vissza kell utasítania. Megrendszabályozzák, ő visszavonja tételeit és mint-
ha misem történt volna, dolgozik tovább. A háborúban egyébként súlyos csapás 
éri. Amikor a németek Moszkvát támadják, sok értékes és pótolhatatlan kézirata 
elpusztul.  

Közben a vörös hadsereg átlépte Magyarország határát és Lukács György 
szorgosan készülődni kezdett a hazatérésre. 1945-ben, huszonöt évi emigráció 
után, visszatért szülővárosába, Budapestre. 

Lukács György és a kommunista párt (I.) Látóhatár, 1954. (5. évf.) 2. sz. 
101-105. o.  
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PÁRBESZÉD A SZTÁLINISTÁKKAL 

Czeslaw Mílosz: The Captive Mind. New York, Alfred A. Knopt, 1953. Német 
nyelven: Verführtes Denken. Mit einem Vorwort von Karl Jaspers. Verlag 
Kiepenheuer u. Witsch, Köln-Berlin 1953. 
Az elmúlt évben két fontos mű jelent meg az értelmiségiek és a totalitarizmus 
viszonyáról. Peter de Mendelssohn könyve, „Der Geist in der Despotie” négy 
neves író – Hamsun, Giono, Jünger és Benn – magatartását vizsgálja a nácizmus 
korszakában. (1. Látóhatár 1953. 5. sz.) Czeslaw Milosz az értelmiségiek helyze-
tét ábrázolja a népi demokráciában és négy írói arcképpel bemutatja a sztáliniz-
mushoz való megtérés útját. 

Czeslaw Milosz lengyel költő és író. Eredeti alkotásain kívül műfordításaival 
tette ismertté nevét. Shakespeare, Whitman, Eliot, Maritain és mások műveit 
fordította lengyel nyelvre. A nácik elleni földalatti mozgalomban tanúsított ma-
gatartása felkeltette a kommunisták figyelmét. Útitársi szerepre szemelték ki. 
Arra számítottak, hogy idővel talán még kommunista is lesz. Különféle előjogo-
kat élvezett, a varsói rendszer kulturdiplomatája volt – kulturális attasé Washing-
tonban, majd Párizsban – és a társadalom kiváltságos rétegéhez tartozott. 1950-
ben disszidált. Nem bírta tovább a gyomra. Miért csak 1950-ben? Hiszen belső-
leg már régebben elszakadt a rendszertől és 1946-tól külföldön élvén a szakítás 
nem járt személyes kockázattal. Az író az előszóban felel a kérdésre. „Képzeljünk 
el egy tudóst, akinek Kelet-Európa valamelyik városában laboratóriuma van. 
amely nagyon a szívéhez nőtt. Vajon nem esik-e nehezére lemondani róla és nem 
fizet-e magas árat, ha megtarthatja azt, ami életbevágóan fontos számára? Ne-
kem az anyanyelv jelentette ezt a laboratóriumot. Mint költő csak hazámban 
találtam olvasókat, csak ott jelentethettem meg műveimet.” Aztán az egyéb köte-
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lékek: a barátok, akikkel szolidáris, és akikkel a szakítás csaknem illoyalitás. Nem 
könnyű a hontalanságot választania annak, aki annyi gyökérrel kapaszkodik a 
hazai talajba. 

Milosz nehéz feladatra vállalkozott. Ez az első jelentősebb mű, amely a sztá-
linizmus szellem- és erkölcsromboló hatását vizsgálja, a folyamatot, amely a népi 
demokratikus rendszerben élő író és művész belsejében lejátszódik. Azt kutatja, 
hogyan érzi magát az ember a totalitarizmusban, hogyan reagál az értelem a kül-
ső világ hatásaira és az ellenkezésbe belefáradt szellem miként alkalmazkodik 
végül a környezetéhez. Milosz számtalan jelenségre és szempontra hívja fel fi-
gyelmünket, amelyeket a diktatúrában élő értelmiségiek elbírálásánál nem szabad 
szem elől tévesztenünk, ha igazságosak és méltányosak akarunk lenni. Könyve 
abban különbözik az ex-kommunisták és menekült politikusok írásaitól, hogy 
hiányzik belőle az indulat, a személyes sértődöttség, az önigazolás és az ezekből 
keletkező magatartás, amely könnyen hajlik a szociológiai és lélektani problémák 
leegyszerűsítésére. A műnek erre a jellemző vonására Karl Jaspers is rámutat a 
német kiadáshoz írt bevezető szavaiban: „Milosz nem úgy ír, mint a megtért 
kommunista. Semmit sem észlelünk a szabadságnak abból az agresszív fanatiz-
musából, amely taglejtésben, hangban és cselekvésben mint egy fordított totalita-
rizmus hat. Ellenzéki emigránsként sem szól, aki gyakorlatilag összeomlásra és 
hazatérésre gondol. Megrendült emberként ír, aki igazságra és el nem torzított 
valóságra törekvő akarattal a terrorban lejátszódó események elemzésével egyúttal 
önmagát is megmutatja.” 

Czeslaw indulat nélkül, hideg értelemmel nyúl a témához. Nem deklarál, de 
vizsgál és elemez. Párbeszédet folytat írótársaival, akiket megragadott és foglyul 
ejtett a totalitarizmus. Nem kívülállóként szól hozzájuk, de mint akit hasonló 
környezet és tanítás formált emberré és íróvá. Az előszóban megmondja, hogy a 
könyv dialógus, nemcsak a sztálinizmus elkötelezettjeivel, de önmagával is. 

A népi demokráciákban az értelmiségiek helyzete külsőleg jobb, mint a sza-
bad társadalmakban. Anyagilag gondtalanabb az életük és társadalmilag is na-
gyobb megbecsülésben van részük. Ezért viszont olyan árat kell fizetniök, ame-
lyet magára valamit is adó szellemi ember nem vállalhat. Sorsuk az állandó kép-
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mutatás. Noha belsejükben őszintén háborognak és a rendszer ellen lázadnak, 
nap mint nap loyalitásukat kell bizonyítaniok a hatalommal szemben. Gyötri 
őket a félelem az önálló gondolkodástól. Elejtett szavak, át nem gondolt gondo-
latok súlyos következményekkel járhatnak. Milosz kitűnően rajzolja meg ezeknek 
az értelmiségieknek a belső vívódását. Az ellentét az ember és a szerep között. A 
kéz, amely napközben lelkes cikket ír a szocialista realizmusról és elismerő kriti-
kát valamelyik  szovjet műalkotásról, esténként a megszokott mozdulattal emeli 
le a könyvespolcról a ,,l'art pour l'art”-ista költő verseskötetét vagy egy régi re-
gényt, amely realista, de minden további jelző nélkül. A népi demokráciában élő 
író számára vannak művek, amelyekről ír és vannak művek, amelyeket élvezettel 
olvas. A kettő nem azonos. Milosz ennek a magatartásnak számtalan aspektusát 
és változatát mutatja be. Elgondolkoztat és óvatosságra int, ha a vasfüggöny mö-
götti szellemi emberekről ítélünk. 

A kötet egyik legérdekesebb részlete a négy írói arckép – négy lengyel író 
portréja. A szerző Alfának, Bétának, Gammának és Deltának nevezi őket. A 
négy írói sorson keresztül négy különféle írói magatartás nyilatkozik meg. Alfa, a 
moralista, katolikus íróból, a szabadságeszmények védőjéből a kommunista ha-
talmat kiszolgáló propagandista lesz. Hősei immár nem a bíborosok és püspö-
kök, de a párttitkárok és kolhozelnökök. A szocialista realizmusból azonban 
végül mégis megbukik. Igyekezete kárba vész. Béta, a csalódott szerető, Ausch-
witzból, Dachauból tér haza, ragyogó pályát fut be, de csalódik a hatalomban. 
Példaképét, Majakovszkijt követi, öngyilkos lesz. Gamma, a történelem rabja, 
szovjet emigrációból az ördög rabszolgájaként tér vissza Lengyelországba. A 
hatalomban ördögi masinériát lát, amelyet meggyőződés és vonzalom nélkül 
szolgál. Delta, a trubadúr, a nagyszerű dalnok, Villon-szerű jelenség. Először 
nacionalista és antiszemita verseket ír, aztán témát változtat és ugyanazzal a köl-
tői lendülettel, az „újjáépítés” lázában a hatalomnak tetsző dalokat költ. Egy 
ideig kelendők versei, aztán már csak a propagandaköltemények után érdeklőd-
nek a megrendelők. Végül az sem kell. Költői ereje szétfoszlik, fantáziája kiapad. 
A megrendelők és a tiszteletdíjak is elmaradnak. Vége. Nincs tovább. 
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A négy író a régi világban való csalódásból, kiábrándulásból, kétségbeesésből, 
meggyőződésből, kalandból, vagy egyszerűen alkalmazkodásból a hatalom pro-
pagandistája lesz, de meghal, mint művész és alkotó. Egyik gyorsabban, másik 
lassabban. A négy arckép – amelyet Milosz a szenzáció gondos kerülésével, em-
beri közelségből és emberi melegséggel rajzol meg – az értelmiségi ember tragé-
diája, belső szétesése és pusztulása. A sztálinizmus emberátalakító műve. Az 
olvasó hálás Czeslaw Milosznak, hogy ezt leplezetlen őszinteséggel és kitűnő, 
ábrázolókészséggel megmutatta. 

Párbeszéd a sztálinistákkal [Miłosz, Czesław: The Captive Mind c. könyvé-
ről] Látóhatár, 1954. (5. évf.) 2. sz. 121-122. o. 
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HENDRIK DE MAN EMLÉKIRATAI 

Hendrik de Man: Gegen den Strom. Memoiren eínes europäischen Sozialisten. 
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1953. 292 old. 
Hendrik de Man nem ismeretlen név Magyarországon, noha a neves belga szoci-
alista teoretikus műveit csak a társadalomtudomány kevés beavatottja ismeri. A 
belga tudóst és politikust Németh László védői tették népszerűvé azáltal, hogy a 
két férfiú szellemi rokonságát bizonygatták. Veres Péter például több alkalommal 
hasonlította Németh Lászlót Hendrik de Manhoz és Bibó István azt fejtegette, 
hogy Németh László – akárcsak de Man – nem a szocializmust kívánja kikerülni, 
de a hozzá vezető utat megkönnyíteni. 

Hendrik de Man sajnos nem érhette meg emlékiratainak megjelenését. 
Könyve éppen nyomdában volt, amikor 1953. július 20-án feleségével együtt a 
svájci murteni tó környékén autószerencsétlenség áldozata lett. 68 éves volt. Ha-
lálával az európai szocializmus egyik legérdekesebb és legváltozatosabb pályafutá-
sú személyisége, a szocialista entellektüelek „great old man”-je távozott el az élők 
sorából. Könyve, amely egy német kiadónál jelent meg, kétségtelenül a legizgal-
masabb olvasmányok közé tartozik. Nemcsak eseményekben és váratlan fordula-
tokban gazdag életpályáról ad számot, de bepillantást enged az évszázad első 
felének szellemi kavargásába, a világpolitika kulisszatitkaiba, a szocialista mozga-
lom érdekfeszítő történetébe és a társadalom lélektani problémáiba. A tudós és 
politikus a maga életén keresztül mutatja be azoknak az értelmiségieknek sorsát, 
akik az igazság nyugtalan keresésében minden lehető megoldást végigpróbálnak, 
és akik éppen ezért sokszor tévednek és sok mindent elkövetnek, amivel a kortár-
sak ellenkezését és marasztaló ítéletét kényszerítik ki. Hendrik de Man ezekhez 
tartozott. 
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A jómódú antwerpeni polgárfiú, aki fiatalkorában idealista-etikai motívu-
mokból az utópista szocializmushoz szegődik el, majd közgazdasági és történeti 
tanulmányai, valamint személyes élményei alapján hamarosan a marxizmus radi-
kális szárnyánál köt ki, rövid idő alatt az európai szocialisták élvonalába kűzdötte 
fel magát. Húszéves korában áttelepszik Németországba „a marxizmus hazájába”, 
Lipcsében újságíró. Az egyetemen a két nagy tudós, Karl Bücher és Karl 
Lamprecht tanítványa. Közben részt vesz a német szociáldemokrata párt munká-
jában. Először mint tolmács, azután mint delegátus végigjárja a század elei szoci-
alista kongresszusokat. Megismerkedik Bebellel, Adlerral, Leninnel, Trockijjal, 
Liebknechttel, Rosa Luxemburggal és a szocializmus több más, ma már legendás 
alakjával. Mindenütt ott van, ahol fontos események történnek. Azokkal tart, 
akik a háborút minden áron el akarják kerülni. Részt vesz az utolsó kísérletek-
ben, a háború előtti szocialista kongresszusokon és tanácskozásokon. Ott van 
Brüsszelben, amikor a francia Jaurés és a német Hugo Haase egymást átkarolva 
és az asztal fölé hajolva a II. Internacionálé határozatát szövegezi. Camille 
Huysmans, az Internacionálé titkára kérésére a háború kitörése előtt néhány 
órával Párizsba kíséri a német párt küldöttét, Hermann Müllert, tárgyalni a fran-
ciákkal. Minden hiába. A szocialisták megszavazták a háborús hiteleket és a 
frontokon nemsokára egymást öldöste a német, a francia, az angol, az osztrák, a 
magyar és a többi proletár. Hendrik de Man megtört szívvel éli át a nemzetközi 
proletárszolidaritás csődjét és végül maga sem tesz mást, mint elvtársai: önként 
jelentkezik katonának. A lángoló pacifista fegyvert fog a Belgiumot megtámadó 
Németország ellen, ahol bevallása szerint több barátja és elvtársa van, mint hazá-
jában. 

A fronton is kapcsolatban marad a politikai eseményekkel és éppen egy akna-
vető ütegnél táborozik az Yser folyó mellett, amikor a szociáldemokrata párt 
vezetője, Vandervelde, aki közben belépett a belga kormányba, megkéri, kísérje 
el oroszországi missziójára. Vandervelde Petrográdra utazott hogy tárgyaljon a 
II. Internacionálé szakadárjaival, Leninékkel. A brit hajón, amely Oroszországba 
vitte őket, az útitársak között volt Trockij is, aztán egy bizonyos Monsieur Mar-
cel, aki később mint Masaryk Tamás prágai professzor mutatkozott be. 
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Hendrik de Mant változatos életútja egy időre Amerikába viszi, ahonnan 
pártelnöke, Vandervelde hívja vissza a belga munkásfőiskolák élére. Nem sokáig 
marad Brüsszelben. 1922-ben ismét átköltözik Németországba és teljesen írói 
munkájának szenteli idejét. 1933-ig marad itt. A frankfurti egyetem meghívja 
társadalomlélektani tanszékére, a tudományos folyóiratok pedig készséggel bo-
csájtják rendelkezésére hasábjaikat. Számtalan tanulmányán, tudományos vizsgá-
latán kívül két nagyon fontos szociológiai művet ír ebben az időben. Az egyik 
cime: Psychologie des Sozialismus. A másik: Die sozialistische Idee. A két könyv 
a marxizmus kritikája. Nem Marx tanítását bírálja elsősorban, de a gyakorlati 
marxizmust. Kifejti, hogy a marxizmus vereséget szenvedett a munkásmozga-
lomban. Szembeállítja az ideológiát a valósággal és magának a marxista mód-
szernek alkalmazásával bizonyítja be tételeinek helyességét. Hendrik de Man 
levonja vizsgálatai következtetéseit és kijelenti, hogy a marxista tanok és jöven-
dölésék nem váltak be. A proletariátus nyilván más utat követett, mint amelyet 
Marx előrelátott. Emlékirataiban még egyszer összefoglalja korábbi művei konk-
lúzióját és megismétli bírálatát, amely annak idején nagy vitát váltott ki és a szo-
cialista teoretikusok legjobbjait, köztük Karl Kautskyt hosszú elméleti csatározás-
ra kényszerítette. 

1933-ban – ismét Vandervelde hívására – visszatér Belgiumba. Három év 
múlva Vanderveldével és Spaakkal együtt belép a koalíciós kormányba. Először 
munkaügyi miniszter, aztán két évig pénzügyminiszter. A szocialista párt vele 
készítteti el és hajtatja végre az úgynevezett „Plan du Travail”-t, a nemzetgazda-
ság fejlesztésének tervét. Hendrik de Man részletesen beszámol a háború előtti 
évek politikai életéről és a kis ország fáradozásáról a béke megtartása, valamint 
semlegessége érdekében. A memoár legérdekesebb fejezetei ezek. Nemcsak az 
események közelsége, de Hendrik de Man sokat vitatott szerepe miatt is. 

A háború kitörésekor a munkáspárt – a belga szociáldemokrata párt – elnöke 
volt. A fegyverletétel után nem követte társait az emigrációba, de Lipót király 
szárnysegédeként mindvégig az uralkodó mellett maradt és tanácsadója volt 
ezekben a sorsdöntő hónapokban. De Man részletesen megmagyarázza magatar-
tása indokait, a szempontokat, amelyek maradásra és szerepvállalásra kényszerí-
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tették. Visszautasítja a kollaboráció vádját, noha beismeri, hogy hibákat követett 
el. 1940 júniusában, a francia fegyverszünet után három nappal manifesztumot 
bocsájtott ki, amelyben pártja tagjait az új helyzetnek megfelelő magatartásra 
szólította fel. A német győzelmeket úgy állítja be, mint történelmi igazságszol-
gáltatást. „Egy korhadt világ összeomlása – írja – a dolgozó osztályok és a szocia-
lizmus számára nem szerencsétlenség, de felszabadulás. Szabad az út Európa 
megbékélése és a szociális igazság felé”. De Máan szerint a manifesztum nem 
hitvallás a nemzeti szocializmus mellett – amint azt csaknem valamennyi volt 
barátja és elvtársa állította. A nácik európai győzelemsorozatát olyan ténynek 
tekintette, amely hosszú időre német uralmat alapoz meg Európában és amely-
hez – mint valósághoz – a belga és a szocialista politikát is hozzá kell igazítani. 
Rövidesen belátta, hogy tévedett és várakozásai nem teljesedtek be. Elkésett és 
noha hamarosan a németek is bizalmatlanok lettek vele szemben, nem találta 
meg az utat vissza a demokratákhoz és a szocialistákhoz. Elvonult egy havasi 
házikóba a francia Felső-Szavoja hegyeibe, majd a háború után Svájcba emigrált. 
Hazájában kollaborációért elítélték. 

A befejező két fejezet, a háború alatti magatartás magyarázata, nem meggyő-
ző. Az emlékiratok utolsó lapjainak érvelését nemcsak a történelem, de Hendrik 
de Man egész életpályája is megcáfolja. Az olvasó csodálkozik, hogy juthatott el 
a júniusi manifesztumig az a férfiú, aki Karl Liebknechttől indult el és még a 
szocializmus bírálatában is szocialista maradt. Sajnos, erre nem ad választ az 
önéletrajz. 

Hendrik de Man emlékiratai [Man, Hendrik de: Gegen den Strom. 
Memoiren eines europäischen Sozialisten c. könyvéről] Látóhatár, 1954. (5. évf.) 

2. sz. 112-114. o.  
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LUKÁCS GYÖRGY ÉS A KOMMUNISTA PÁRT  

(Folytatás)  
2. A bürokrata legyőzi a tudóst6 
Hazatérvén, 1945 és 1949 között Lukács fáradhatatlanul tanított, írt, vitázott és 
agitált. A budapesti tudományegyetemen tanszéket kapott. Számtalan előadást 
tartott irodalmi társaságokban és a kommunista párt akadémiáin, értelmiségi 
gyűlésein. Négy évig az ország irodalmi és kulturális életének egyik legfontosabb 
alakja volt. Hozzászólt az összes problémákhoz és felfogása útmutatás volt a 
kommunista és kommunistabarát értelmiségieknek.  

Első könyve, amelyet huszonöt éves emigrációja után Magyarországon ki-
adott, 1945 decemberében jelent meg. A könyv címe: „Balzac, Stendhal, Zola”. 
Négy tanulmányt közöl, amelyet 1934 és 1940 között Moszkvában írt. A három 
regényíróval kapcsolatban a modem regény és a realizmus problémáival foglalko-
zik. A tanulmányok esztétikai és irodalomtörténeti tételei szorosan érintkeznek a 
„Theorie des Romans” című könyvével, amely az első világháború előtt jelent 
meg német nyelven. Lukács megjegyzi, hogy noha a két mű tartalma csaknem 
azonos, vizsgálódásainak módszere és következtetései eltérnek egymástól. Az 
1945-ben megjelent könyv világosan mutatja a különbséget az első világháború 
előtti és utáni Lukács György között. Az előszóban így ír: „... a miszticizmus 
köde, mely egykor poétikus színességgel és melegséggel vette körül az egyes iro-
dalmi jelenségeket, mely meghitt és érdekes atmoszférát teremtett körülöttünk, 

                                                           
6  Borbándi Gyula tanulmányának első fele a Látóhatár 1954. márciusi számában jelent 

meg. Az első rész L. Gy. első világháború előtti működését, a Tanácsköztársaságban 
játszott szerepét és emigrációs tevékenységét tárgyalta. 
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felszállt. A dolgok most világos, éles, sokak számára kemény és hideg megvilágí-
tásban állanak előttünk. Ezt a világosságot a marxizmus hozta meg nekem”. 
Lukács revideálja régi felfogását, „vigasztalan és vigasztalást nem tűrő” pesszi-
mizmusát és új hite, a marxizmus-leninizmus szellemében boncolja részeire a 
modern regényt, a nyugati realisták szemléletét és alkotásaik társadalmi hátterét.  

A „Balzac, Stendhal, Zola” után egymást követően jelentek meg könyvei. 
Emigrációs írásai mellett mind több helyet kapnak újabb esszéi, filozófiai és iro-
dalmi dolgozatai, politikai előadásai. „Goethe és kora” című könyvében olyan 
merész megállapításokat tesz Goethéről, hogy a német kiadás egyik recenzora, 
Benedetto Croce képtelen végigolvasni és kritikáját négy szóban foglalja össze: 
előimádkozó szolgálat a pártegyházban. A „Kritikai realizmus” 1946 februárjá-
ban jelent meg és 1951 végéig három kiadás készült belőle. A könyv az orosz 
irodalom legnagyobb alakjaival (Puskin, Dosztojevszkij, Tolsztoj, stb.), az orosz 
realizmus esztétikai sajátosságaival és társadalmi alapjaival foglalkozik. A „Szoci-
alista realizmus” című munka Gorkijt és a mai szovjet irodalmat tárgyalja. A párt 
felszólításának megfelelően realistái között már szerepelteti a szovjet írókat is: 
Fagyejevet, Solohovot, Virtát, Makarenkót, Kazakevicset és másokat. „A 19. 
század német realistái” -ról írt könyve Kleist, Eichendorff, Büchner, Heine, 
Gottfried Keller, Fontane és Raabe marxista kritikáját tartalmazza. A könyvet a 
nyugati kritika nagyon elmarasztalta. Szemére vetették, hogy egyetlen mértéket 
ismer: „reakciós” vagy „progresszív” a tárgyalt író? Büchnert például kisajátította 
a szocialista forradalomnak, holott Büchner esete éppen azért tanulságos, mert 
forradalmisága kétségbeesésbe és reménytelenségbe torkollott. 1948-ban jelent 
meg Moszkvában írt műve: „A fiatal Hegel”. A könyv Dielthey hasonló tárgyú 
művének párja. Lukács hajdani tanárának Hegelről vallott nézeteit „korrigálja”. 
Filozófiai dolgozatait az 1947-ben megjelent kötet, „A polgári filozófia válsága” 
tartalmazza. Ebben a könyvben a modern dialektikával, az úgynevezett „filozófiai 
reformizmussal", az exisztencializmussal, Heidegger újabb műveivel, Lenin is-
meretelméletével és a kapitalista kultúra „csődjével” foglalkozik. Keményen bírál-
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ja a modern nyugati filozófiai irányokat és olvasóit a marxista-leninista tételek 
helyességéről igyekszik meggyőzni.  

1945 után irt műveinek jelentős hányada a magyar irodalom problémáit tár-
gyalja. Ezeknek a tanulmányoknak többsége az „Irodalom és demokrácia”, „Az új 
magyar kultúráért” című kötetekben, valamint a Csillagban, a Társadalmi Szem-
lében és a Fórumban jelent meg. Lukács élesen bírálta a két háború közötti és a 
második világháború utáni magyar irodalmat. Mindenkit dekadensnek és retro-
grádnak minősített, aki nem fogadta el a marxista-leninista esztétikát és nem volt 
hajlandó a kommunista kultúrpolitika útmutatásait követni. Lukács „A kapitalis-
ta kultúra csődje” című értekezésében kifejtette, hogy a következő irányzatok 
ellen kell a küzdelmet felvenni és győzedelmeskedni: a klerikális reakció, a német 
reakciós kultúra magyarországi maradványai, a nyugati dekadens irányok és végül 
a népi romantika ellen, amely „a magyar parasztság gazdasági, politikai és kultu-
rális elmaradottságából létrejött romantikus antikapitalizmus”. Egyszóval: Luk-
ács csaknem az egész magyar irodalmat elmarasztalta és csak keveseket bocsájtott 
be a „haladó hagyományok" és „az igazi, a művészi realizmus" szigetére. A máso-
dik világháború utáni irodalomból a vádlottak padjára kerültek Márai és „polgári 
dekadens" társai, Németh László és „harmadik oldalas" követöi, Giono, Röpke, 
Jaspers és Sartre magyarországi hívei, Kassák és folyóirata, a „Kortárs”, az „Új-
hold" köre, a „Válasz" költői és írói, a népi irodalom „narodnyikjai" és a paraszt-
párt jobboldala. A magyar szellemi élet döntő többsége, legkiválóbb alkotóink és 
tudósaink azonban nem fogadták el a marxista esztétikát és Lukács György néze-
teit a magyar irodalom kérdéseiről. Hatása az irodalmi alkotómunkára nem volt 
jelentős és szűkebb táborához csak második vonalbeli esztéták és írók tartoztak 
(Szigeti József, Király István, stb.).  

Lukács ezekben az években a kommunista párt első számú követe volt a nyu-
gat európai országokban. 1945 és 1949 között több külföldi kulturális megmoz-
duláson vett részt. Járt Baselben, Londonban, Párisban, Genfben Jaspersszel 
vitázott. Legsikeresebben 1946 szeptemberében Genfben szerepelt, amikor a 
Rencontres Internationales keretében előkelő hallgatóság előtt „Arisztokratikus 
és demokratikus világnézet" címen tartott előadást. A Genfben megjelent nyuga-
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ti gondolkodókkal szemben szinte egymagában kellett a marxista és leninista 
társadalomelméletet megvédenie. Előadásában az „arisztokrata pesszimizmussal" 
szembeállította a „demokratikus optimizmust". Azzal vádolta a kapitalizmust, 
hogy elárulta a polgári-forradalmi humanisták nagy eszméit és megalázta az em-
bert. Hallgatóságát arról igyekezett meggyőzni, hogy az egyéni szabadság nagy 
értékei, amelyek a liberális polgári életformában nem érvényesülnek, a szocializ-
musban kiteljesednek és visszakapják eredeti értelmüket. Sürgette a demokrácia 
és a szocializmus (értsd a Szovjetunió) 1941-ben a fasizmus ellen létrejött szövet-
ségének megújítását. Nézetei heves vitát váltottak ki és a nyugati résztvevők 
frontális támadást intéztek tételei és megállapításai ellen. Előadása mégsem ma-
radt hatástalan. Hitvalló szavai az egyéni szabadságról sokakat megtévesztettek. 
Azokat a nyugati véleményeket erősítette, amelyek még 1946-ban is a Szovjet-
unió belső viszonyainak demokratizálódásában reménykedtek és amelyek nem 
vették észre, hogyan szűnnek meg lassan a háborús lazítások és hogyan tér vissza 
a szovjet rendszer a sztálini önkényuralomhoz. Lukács beszéde –tárgyilagos nyu-
gati vélemények szerint is – magabiztos és öntudatos volt. Szellemesen, élesen, 
de konciliáns hangon bírálta a polgári társadalmat. A mozgalom, amelynek kép-
viselőjeként megjelent, a fasizmus legyőzőinek oldalán állott és ezért rokon-
szenvvel fogadták. Sok embert megfogott a beszéd cizelláltsága és a gondolatve-
zetés szépsége. Nézetei vereséget szenvedtek, de személyileg sikert könyvelhetett 
el.  

A sikerekben, ismerésben és megbecsülésben gazdag évek elmúltak. Moszk-
vában és Budapesten irigyei támadtak. Sokan féltékenyek lettek rá és lassan, de 
céltudatosan készítették elő a talajt félreállítására. A támadás Moszkvából indult 
el. Fagyejev, a szovjet írószövetség elnöke, szemére hányta, hogy pöffeszkedve 
polgári kongresszusokra utazik, félreérti a népi demokrácia karakterét, elhanya-
golja a szovjet irodalmat és sértő módon csak a polgári kultúra vizsgálatával fog-
lalkozik. A polgári ideológia ügynöke, aki nem tudja levetni fiatalkorának idea-
lisztikus tojáshéját.  

A Lukács elleni kampány Magyarországon, 1949 nyarán kezdődött. Rudas 
László a Társadalmi Szemlében megbírálta esztétikai és politikai felfogását. Ru-
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dashoz további pártkritikusok csatlakoztak, Horváth Márton a Szabad Népben 
és a kommunista párt akadémiáján támadt Lukácsnak. Révai József a Társadalmi 
Szemlében foglalkozott Lukács „jobboldali” nézeteivel. Mindenki előtt világos 
volt, hogy a párt állásfoglalásáról van szó és a legfelsőbb helyen eldöntötték Luk-
ács megrendszabályozását és háttérbeszorítását. A támadás megindítására az 
alkalmat az a körülmény szolgáltatta, hogy 1949-ben változatlan formában újra 
kiadta 1947-ben megjelent „Irodalom és demokrácia” című könyvét. Ez Rudas 
szerint azért vétek, mert a könyvben szereplő megállapítások és következtetések 
érvényesek lehettek 1945 és 47 között, de nem érvényesek 1949-ben, amikor az 
ország gazdasági, társadalmi és politikai fejlődése egészen más stádiumban van, 
mint két-három évvel előtte. „1945-47 között sok dolgot másképpen kellett 
mondani, mint ma tehetjük” – írta Rudas. Lukács tehát eltért a pártvonaltól, 
amikor következetes maradt korábbi tételeihez. Révai szerint elérkezett annak az 
ideje, hogy a párt a proletárdiktatúrává való fejlődés kulturális következményeit is 
levonja és felszámoljon minden olyan nézetet, tendenciát, „amely a népi demok-
ráciát valami különleges útnak és rendszernek tekintette, valami harmadiknak 
kapitalizmus és szocializmus között”. Másfelől meg kellett szilárdítania a vi-
szonyt a Szovjetunióhoz mint példaképhez és megvizsgálni, nincsenek-e a párt 
soraiban „olyan nézetek, amelyek a szovjet kultúra élenjáró és példamutató szere-
pét lebecsülik”. Révai szerint Lukács nézetei ilyenek.  

Rudas azzal marasztalta el Lukácsot, hogy a magyar irodalom programját és 
perspektíváját helytelenül világította meg, súlyos mulasztást követett el az iroda-
lompolitika irányításában, nézeteinek egy része kozmopolita, félreértette a párt 
vezető szerepét, nem domborította ki az osztályharc döntő jelentőségét és „hely-
telenül viszonyul” a szovjet irodalomhoz. Horváth Márton hozzáfűzte, hogy 
hibái éveken át eltorzították a párt irodalompolitikai vonalát. Révai még tovább 
ment. Kifejtette, hogy Lukács „hamis nézeteiben volt bizonyos összefüggés, iro-
dalmi munkásságában egy meghatározott áramlat jutott kifejezésre és ezt az 
áramlatot politikailag-ideológiailag nem lehet másnak, mint jobboldalinak tekin-
teni.”  
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Az egyik legsúlyosabb vád: Lukács megrágalmazta Lenint. Hogy ez milyen 
súlyos kifejezés kommunistával szemben, bizonyítja, hogy Lukács válaszában ez 
ellen tiltakozott legjobban. Rudas megrótta, hogy Lenint úgy állította be, mint 
akitől távol volt minden álmodozás, aki nem követett távoli célokat, aki mindig 
„prózai” feladatok megoldásával foglalkozott. Szürke nyárspolgárnak tartja, aki-
nek perspektívája csak a közeli jövőig terjedt, tervei szűk körben mozogtak és 
politikai tevékenysége a mindennapos részletfeladatokkal való pepecselés volt. 
Lukács erélyesen visszautasította Lenin megrágalmazásának vádját, mert ebben 
az esetben az önkritika sem adott volna feloldozást. Azt igyekezett bizonyítani, 
hogy ilyesmit csak rosszindulat olvashat ki írásaiból. A párt elfogadta védekezé-
sét, mert a későbbi kritikákban a Lenin-rágalmazás vádja már nem szerepel.  

Figyelemreméltó az a vád, amely szerint helytelen Lukács felfogása a népi 
demokrácia perspektívájáról. Bírálói kifogásolták, hogy a népi demokrácia jelle-
gét, fejlődési tendenciáját hamisan fogta fel. Idézték 1946-ban írt egyik cikkének 
sorait: „Az új népi demokrácia nem szüntette meg és nem szándékozik megszün-
tetni a termelési rend kapitalista jellegét.” A Szovjetunió és a népi demokráciák 
céljairól pedig azt írta, hogy ezek alapvetően, elvileg különböznek egymástól. 
Lukács azzal védekezett, hogy túlságosan hozzásimult az 1945-öt követő „ideo-
lógiai állapothoz” (helyesebben: a párt akkori taktikájához, amely tagadta végső 
célját és terveit). Arra hivatkozott, hogy akkor a párt sem beszélt szocializmusról. 
A bírálók bevallották, hogy a cikkek írásakor a népi demokrácia jellegének meg-
határozása valóban nem volt olyan „világos”, mint 1949-ben (Horváth Márton) 
és 1945-47 között sok problémát a párt sem tisztázott teljesen (Révai). De – 
mondták egyöntetűen – ez nem mentség. Lukácsnak tudnia kellett volna, hogy a 
népi demokrácia „már akkor is több volt, mint puszta plebejus válfaja a polgári 
demokráciának”. Lukács tehát elmaradt a párt állandóan módosuló vonalától és 
vétke a párt szemében menthetetlen volt. Horváth Márton szemforgató módon 
oktatta ki: „ ... más dolog taktikai okokból nem beszélni a szocialista célról és 
más dolog megtagadni a szocializmus célját ... a Szovjetunió és a mi fejlődésünk 
különbségéről beszélni, vagy bezárni a mi fejlődésünk perspektíváját is valami 
polgári keretbe ...” 
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Révai szerint Lukács irodalomszemlélete szorosan kapcsolódik „helytelen” 
politikai nézeteihez. Ahogyan politikailag a „plebejus demokráciát” állította 
szembe a „formális demokráciával”, a kapitalizmussal és a fasizmussal, úgy iroda-
lomszemléletében a polgári „nagy realizmus” áll az imperializmus dekadenciájá-
val és a fasizmus ideológiájával szemben. Horváth azzal vádolta, hogy látóhatára 
„valamiféle irreálisan kitágított polgári kultúra látóhatára és számára a realizmus 
– a nagy realizmus – lényegében a polgári kultúra klasszikusainak sorozata.” Ez 
pedig nem más, mint a szocialista realizmus és a szovjet írók lebecsülése. Lukács 
ebben a tekintetben valóban más véleményen van, mint kommunista esztéta és 
politikus társai. Szerinte „az új demokrácia adekvát irodalma: a realizmus. Persze 
abban a széles és mély értelemben, amely szerint Shakespeare és Goethe, Balsac 
és Stendhal, Dickens és Tolsztoj az igazi realisták”. Lukács ideáljai ezek az írók. 
Műveinek tematikája is hozzájuk kapcsolódik. Horváth megrótta, hogy ezekben 
az alkotásokban keresett mintaképet, ahelyett, hogy a szocialista realizmushoz, a 
szovjet irodalomhoz fordult volna.  

Ismét előkerült az egyenlőtlen fejlődésről szóló marxi tétel. Lukács újból ki-
fejtette, hogy egy gazdaságilag magasrendű társadalom irodalma, művészete, 
kultúrája nem szükségszerűen magasabb rendű, mint az alacsonyabb rendű társa-
dalomé. Lukács ezúttal már konkrétabb volt. A Fórumban megjelent egyik ta-
nulmányában („A marxista kritika feladatai”) így ír: „A marxizmus-leninizmus 
csakugyan a Himalája a világnézetek között. De a rajta ugráló nyulacska azért 
nem nagyobb állat, mint a síkság elefántja.” Rudas nekirontott: megjegyzését a 
szovjet társadalomra értette-e? Nyilatkozzék: „a szovjet társadalom is oly gazda-
ságilag magasabb fokon álló társadalom-e, amelynek irodalma, művészete, filo-
zófiája, stb. nem magasabb, mint az alacsonyabb rendű társadalomé, vagyis a 
kapitalizmusé?” Lukács önkritikájában bűnbánóan kijelentette, hogy megjegyzé-
sét nem a szovjet társadalomra, hanem csak az osztálytársadalmakra vonatkoztat-
ta. Mentegetőzése nem használt. Nem hittek neki. A párt korifeusai megállapí-
tották, hogy tételei között szerves összefüggés van és ezek egyenértékűek a szov-
jet kultúra lebecsülésével. „Ezt a szovjetellenes, hazafiatlan irányt – írta Rudas – 



 

107 

tudvalévően kozmopo1itizmusnak hívják és a legsürgősebb feladatok egyike, 
hogy ebben a kérdésben teljes világosságot derítsünk.”  

Kommunistával szemben súlyos vád, hogy lebecsüli a szovjet kultúrát. Legéle-
sebben ezen a területen támadták. Szemére vetették, hogy nem fordult érdeklő-
déssel a „születő és diadalmasan kibontakozó” szocialista irodalom felé. Lukács 
felkészületlenségével, hiányos ismereteivel védekezett. „Irodalmi tevékenységem-
ben – vallotta – a realizmus klasszikusainak elemzése, a dekadencia bírálata 
konkrét formát kapott, míg a szovjet irodalomról csak deklarációkban beszél-
tem.” Horváth szerint félreismerte a szovjet irodalmat, „ha nem becsülte volna le 
a szovjet irodalmat, akkor megismerte és értékelte volna.” Révai megállapította, 
hogy Lukács ferde és hamis képet rajzolt a szovjet írókról. Ezen a területen még 
a neofita kommunista pártköltő, Devecseri Gábor is nekitámadt. 
Túlbuzgalmában kioktatta, hogy a szovjet irodalom felé nem egyszerűen „elisme-
réssel”, de „törekvő lelkesedéssel” kell fordulni.  

Súlyosan kifogásolták nézeteit az irányköltészetről és a pártosságról. Horváth 
kipécézte az ú.n. „Balzac-elméletet”. Lukács egyik helyen Balzac példájára hivat-
kozva kifejti, hogy: „vannak esetek, amikor egy politikailag és társadalmilag reak-
ciós világnézet nem akadályozhatja meg a realizmus legnagyobb mesterműveinek 
létrejöttét ... és vannak esetek, amikor éppen a polgári írók politikai progresszivi-
tása olyan formákat ölt, amelyek az ábrázolás realizmusa elé gátat emelnek.” 
Horváth kifogásolta, hogy Lukács szabályt csinál egyes reakciós írók művészi 
progresszivitásából, másrészt progresszív írókról azt feltételezi, hogy haladó ma-
gatartásuk akadálya lehet a művészi realizmusnak. Ez Horváth szerint csak a 
polgári társadalomhoz kötött jelenség. (Mint minden olyan jelenség, amely nem 
a szovjet tézisek igazolása.}  

Rudas László továbbá azzal vádolta, hogy az irodalom pártszerűségének elvét 
túlságosan kitágította. A lenini pártirodalom– hangzott a figyelmeztető szó – 
nem azonos az engelsi irányköltészettel. A lenini pártosság sokkal több, mint 
amennyit Lukács kíván az irodalomtól. Révai sietett hozzáfűzni, hogy a kommu-
nista párt többet követel íróitól, mint azt, hogy egyszerűen „irányköltők” legye-
nek. Keményebbek és fenyegetőbbek Rudas szavai: „A párt nem tűrheti, hogy a 
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szocialista építés korában az irodalom és a művészet terén a partizánság uralkod-
jék. A párt irányítani kívánja költőit, íróit, művészeit!”  

Lukács György töredelmesen elismerte hibáit és javulást ígért. Az önkritika 
nem elégítette ki a pártot. Révai szerint nem ment elég mélyre, nem elég: követ-
kezetes. Felmelegítették ellene a régi vádakat és lehetetlenné tették, hogy az 
önkritika útján régi szerepébe visszatérjen. A támadások 1950 nyarán fejeződtek 
be. Állítólag Rákosi vette védelmébe. Nem zárták ki a pártból, de teljesen háttér-
be szorították, az egyetemen nem taníthatott és elvtársai elhagyták. A párt több-
szöri térdre hullása ellenére sem bízott benne.  

Egy év múlva ismét előkerült. Szovjet írókról írt cikkeket, könyvismertetése-
ket. A bolsevizált Akadémia tagjai közé választotta. Megkapta a Kossuth-díjat, a 
rendszer befogadta a békemozgalomba. Békedelegátusként külföldre küldték, de 
csak propagandabeszédeket mondhatott. Darvas József az 1951-es írókongresz-
szuson még egyszer belerúgott, de azóta, nem bántották. Egykedvűen írja béke-
cikkeit. Ismerteti a rossz szovjet könyveket, de a fontos irodalmi és ideológiai 
kérdésekhez nem szólhat. Még az úgynevezett engedményes politika sem tolta 
előtérbe és szerepe a mai irodalmi életben jelentéktelen. 

Lukács György és a kommunista párt (II.) Látóhatár, 1954. (5. évf.) 3. sz. 
173-177. o.  
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AZ ENGEDMÉNYES POLITIKA – ÉS AZ ELMÉLET  

Ideológiai zűrzavar a Magyar Dolgozók Pártjában  
Egy esztendő telt el azóta, hogy Nagy Imre miniszterelnök meghirdette az úgy-
nevezett engedményes politikát. 1953 július 4-én az országgyűlésen tartott be-
szédében beismerte, hogy a párt és a kormányzat addigi politikája – a sztáliniz-
mus magyarországi változata – helytelen volt. A túlzott iparosítás és a mezőgaz-
daság kollektivizálásának szorgalmazása nem az életszínvonal emelkedéséhez, de 
romlásához vezetett. A párt és a kormányzat addigi politikája sorozatosan fi-
gyelmen kívül hagyta az egyén és a közösség jogait, a rendeletek és tervek végre-
hajtásánál súlyos sérelmet szenvedett a törvényesség. Nagy Imrével ebben a te-
kintetben egyetértett az ország túlnyomó többsége és az általa felsoroltak csak 
részei azoknak a bajoknak, amelyek nap mint nap megnehezítették a nép életét. 
Nagy Imre beszédéből kiderült, hogy a Rákosi kormány helytelen úton vezette az 
országot és több kárt okozott, mint hasznot.  

Nagy Imre kormánynyilatkozata, majd egy héttel később Rákosi beszéde, vé-
gül a párt központi vezetőségének határozata – az engedményes politika doku-
mentumai – nem elszigetelt és csak Magyarországra korlátozott jelenségek. Ré-
szei annak a folyamatnak, amely a Szovjetunióban és a népi demokráciákban 
Sztálin halála után megindult. A Szovjetunió belső viszonyai, a hatalomért foly-
tatott frakcióharc, valamint a népek magatartásában mutatkozó nyugtalanító 
tünetek arra kényszerítették a moszkvai párt- és államvezetőket, hogy a sztálini 
politikát felülvizsgálják és a hatalmi harc eldőltéig belső és külső nyugalmat biz-
tosítsanak. A kommunizmus stratégiai céljainak megközelítésére az új helyzetnek 
megfelelően új taktikát kellett kidolgozni. A magyarországi eseményekre ebben a 
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folyamatban került sor és csakis így érthető meg az engedményes politika szán-
déka és jelentősége.  

Magyarországon az új politika azt a célt szolgálta, hogy lecsitítsa a belső el-
lenállást, megjavítsa a lakosság közhangulatát és a politikai nyomáson annyit 
engedjen, amennyit a hatalom veszélyeztetése nélkül lehetséges. Egy pillanatig 
sem volt szó·a kommunizmus elveinek és a szocialista állam felépítése gyakorla-
tának feladásáról. Az eredeti célt más úton ·igyekeztek megközelíteni. A sztáli-
nizmus nem vált be, megvalósításának nyomán a párt mindjobban elszigetelődött 
nemcsak a széles tömegektől, de magától a munkásosztálytól is. A szocializmus 
felépítésének új útját és lehetőségeit kellett kikísérletezni és ezzel a tömegek és a 
párt végső szétválását megelőzni. Minthogy Sztálin már nem élt és a Szovjetuni-
óban is hasonló problémákkal küszködtek, Magyarországon sem volt akadálya az 
új taktika meghirdetésének. Mindezek tudomásulvételével az sem vitás viszont, 
hogy ez a taktikai változás jótékonyan éreztette hatását a széles néprétegekben. 
Az engedmények sokaknak valóban engedmények voltak. A politikai nyomás 
enyhülése és a rendőrség hatalmának csökkenése megelégedést keltett. Egyes 
internáló táborok feloszlatása és a kitelepítettek hazaengedése sok ezer embernek 
visszaadta a – noha relatív – szabadságot. A te1melőszövetkezetekből való szabad 
kilépés – a hatósági és társadalmi nyomás ellenére is – lehetőséget adott sok tíz- 
és tízezer parasztnak, hogy földjén önállóan gazdálkodjék. A gyárakban is felol-
dódott részben a feszültség és csökkent a munkahajsza. A szellemi életben még 
valamennyire szóhoz juthatott az egyéni vélemény és bizonyos korlátok között a 
kritika. Mindezek a tények kétségtelenül a korábbinál jobb hangulatot teremtet-
tek az országban.  

Az új politika ugyanakkor zavart is teremtett. Nemcsak a lakosság körében, 
de a párt tisztségviselői körében is. Senki sem tudta, mi tulajdonképpen a párt és 
a kormány szándéka, hogyan illeszthető bele az „új szakasz” elmélete az addigi 
ideológiai képbe, a párttörténet melyik korábbi periódusához hasonlítható a leg-
jobban, végezetül, meddig terjednek az engedmények? Növelte a zavart az a tény 
is, hogy az új politikát először nem a párt központi bizottsága – mint általában 
szokás–, de a kormány hirdette meg. Senki sem volt biztos benne, hogy a párt 
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mennyire azonosítja magát a Nagy Imre féle programmal, illetve nem az-e a 
szándéka, hogy egy későbbi időpontban a kormányt dezavuálva, minden politikai 
törés nélkül folytassa a sztálinizmus gyakorlatát. Rákosi egy héttel később elosz-
latta ezeket a hiedelmeket, de maga is utalt rá, hogy nagyon sok párttag zavarban 
volt a párt álláspontját illetően. A párttagok és az ország pártonkívüli tömegei, 
minthogy a párt és a kormány nem konkretizálta az engedményes politika valódi 
jellegét és korlátait, a maguk módján magyarázták az új helyzetet és érdekeik 
parancsára használták ki a különféle területeken mutatkozó lehetőségeket. Min-
denki annyit sajtolt ki az engedményekből, amennyit lehetett.  

A párttagok jelentékeny része az engedményes politikát jobbratolódásnak te-
kintette, szakítást a sztálinizmus elveivel és módszereivel. Zűrzavar keletkezett az 
elméleti kérdésekben és ez a zűrzavar megrázkódtatta magát a pártot is. Ezért 
követelte a központi vezetőség, hogy gondoskodni kell „azoknak az elméleti és 
eszmei kérdéseknek a kidolgozásáról és tisztázásáról, amelyek az új helyzettel, a 
párt és a népi demokrácia fejlődésének új szakaszával állnak kapcsolatban”.  

Az ideológiai tisztázás nem ment könnyen és még ma is a legnagyobb zűrza-
var uralkodik ezen a téren. Az új politikát a lenini NEP-hez hasonlították és 
azzal állították párhuzamba. Miután azonban a Nagy Imre beszédét megelőző 
évekről a párttörténeten nevelődött párttagokban különös és a vezetőknek egyál-
talán nem tetsző nézetek születtek, a vezetők azt bizonygatták, hogy a NEP 
mindig fennállt Magyarországon és most csak kijavítják ennek a politikának a 
hibáit. A Társadalmi Szemle vitát indított a NEP magyarországi alkalmazásának 
tisztázására. A vita azonban nem az elméleti tisztulást segítette elő, de napvilágra 
hozta az ideológiában uralkodó súlyos zavart. Mód Aladárt például Révainak és 
Kassai Gézának is helyre kellett igazítania, mert egyfelől nem vette észre az „új 
szakasz" és a régi politika „folyamatosságát", másfelől súlyosan tévedett a mai 
helyzet és a Szovjetunió története egyes periódusainak összehasonlításánál. Az 
érvelés, hogy az új szakasz, a magyarországi NEP, a korábbi évek fejlődésének 
szerves folytatása, erősen sántít, hiszen ennek a fejlődésnek olyan elemei vannak, 
amelyekkel Sztálin annak idején éppen a NEP-et számolta fel, így a bürokratiz-
mus, a kereskedelem és a társadalmi élet szigorú államosítása, a túlzott iparosítás, 
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a tervek esztelen túlfeszítése, a falu erőszakos kollektivizálása, stb. Ez nem NEP, 
még csak nem is korábbi fázisa. A két módszer közötti hasonlóságot azért kellett 
hangsúlyozni, hogy egyfelől rehabilitálják a régi rendszert és azokat a vezetőket, 
akik a bűnökért felelősek, de az új szakaszban is igényt tartanak az irányító sze-
repre és a hatalomra, másfelől meg kellett nyugtatni a sztálinizmusban felnőtt és 
abban hívő kádereket, hogy az új politika nem a régi dogmák és a megszokott 
módszerek feladása, de azok szerves folytatása.  

A pártban tehát számtalan tényező akadályozta az ideológiai tisztulást. Érde-
kek, beidegzettségek, frakciók viaskodása, a hatalom féltése az „új szakasz embe-
rei”-től és emezek türelmetlensége a beígért változások keresztülvitelében bizony 
kétessé tették az annyira dicsőített pártegységet. Minthogy minden álláspont és 
minden frakció a maga igazát elméletileg is alátámasztja, a legteljesebb zűrzavar 
keletkezett. Ezt bizonyítja a május végi pártkongresszus is, amely azzal a céllal 
ült össze, hogy az engedményes politika eredményeit áttekintse és az eltelt egy 
esztendő mérlegét elkészítse. A kongresszus egyik legérdekesebb és legtöbbet 
mondó dokumentuma Nagy Imre beszéde. A beszéd tulajdonképpen az új sza-
kasz elveinek alkalmazásával foglalkozik a belpolitikában és a közigazgatásban. 
Jelentősége e két területen körülbelül az, mint a július 4-i beszédé az iparban és a 
mezőgazdaságban. 

Ha feltételezzük, hogy a kongresszusi beszédek a belső pártharc dokumentu-
mai és a pártban uralkodó nézetek kifejezői, akkor Gerő és Hegedűs felszólalását 
baloldali megnyilatkozásnak, a Rákosi által előadott központi vezetőségi jelentést 
az egymástól eltérő tendenciák egyeztetésének és Nagy Imre beszédét határozot-
tan jobboldali álláspontnak tekinthetjük. Míg Rákosi előadásában egyaránt meg-
találjuk a jobboldali és a baloldali elemeket, Nagy Imre a belpolitikában és az 
állami igazgatásban jobb felé tolja el a népi demokrácia fejlődését. (A jobb és bal 
megjelölést itt természetesen a kommunista elméleten belül használjuk.) Nagy 
Imre jobboldali tendenciája három kérdésben nyilatkozik meg: a) az 1945-49 
közötti fejlődés új magyarázata, b) a népfront új formában való feltámasztása és 
c) a tanácsok jogkörének és működésének szabályozása.  
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Nagy Imre az 1945-49 közötti szakaszt a mai állapot szükségszerű előzmé-
nyének tekinti. Erről Rákosi is beszélt, ámbár nem olyan részletesen és behatóan, 
mint Nagy Imre. Mindketten „az elmúlt tíz évről”, mint egységről beszélnek és 
szakítanak azzal a gyakorlattal, amely a mai fejlődést a fordulat évétől, tehát 
1948-tól számítja. Nagy Imre szerint: „Magyarország tíz esztendővel ezelőtt a 
népi demokratikus fejlődés útjára léphetett ...” Azután arról beszélt, hogy 1945-
ben a nemzet demokratikus, antifasiszta, németellenes, hazafias erői a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörültek, „amelynek zászlaja Magyarország 
demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja volt”. Nagy aláhúzza 
a debreceni ideiglenes országgyűlés és kormány érdemeit: „... azonnal hozzákez-
dett az ország gazdasági és politikai életének, valamint államberendezkedésének 
demokratikus alapon való átszervezéséhez, ezzel Magyarország fejlődésének tör-
ténelmi korszakába jutott. S az ideiglenes nemzetgyűlés érvényesítette a magyar 
nép önrendelkezési jogát, kinyilatkoztatta a nép szuverenitását, valamint a ma-
gyar állam önállóságát és függetlenségét, és ezzel legfontosabb feltételeit biztosí-
totta az ország gazdasági és politikai élete, valamint államrendje népi demokrati-
kus (kiemelés tőlem, B. Gy.) alapon való átszervezésére”. A továbbiakban Nagy 
Imre „az új, demokratikus Magyarország talpra állításának első lépései”-ről, „az 
új népi hatalom”-ról, valamint ennek a hatalomnak „széles demokratizmusáról” 
beszél. Mindezt az 1945-ös kormányzattal kapcsolatban.  

A kifejezések újak és meglepőek. A hazai pártvezetők a fordulat éve óta meg-
tagadtak minden elismerést az 1945 utáni néhány évtől, és ha mégis beszéltek 
róla, nem a kormányzat vagy a koalíció érdemeiről, de egyedül a kommunista 
párt érdemeiről szóltak. Idegenül hangzik 1954-ben egy kommunista vezető 
szájából az elismerő szó az akkori függetlenségi front demokratikus, antifasiszta, 
hazafias törekvéseiről. Ne felejtsük el, ennek a tömörülésnek legaktívabb és leg-
tekintélyesebb elemeit az elmúlt években kiiktatták a politikai életből, halálba, 
külső vagy belső száműzetésbe kényszerítették. Ezek után különösen hangzanak 
az ilyen elismerő szavak. Felvetődik a kérdés, miért mondotta el mindezt Nagy 
Imre. Mással alig magyarázhatjuk, mint azzal, hogy ennek a korszaknak demok-
ratikus eszméi még mindig népszerűek a lakosság körében, az emlékek még él-
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nek és a mai helyzetet nyilván az akkorin mérik le. Nagy Imre ravaszul arra gon-
dol, miért ne sajátítsa ki 1945-öt a mai állapot elődjének és miért ne népszerűsít-
se az új szakaszt az 1945-48 közötti évekkel történő összehasonlítással. Az ötlet 
nem rossz, kérdés azonban, hogy a magyar nép valóban annyi hasonlóságot fe-
dez-e fel a két korszak között, mint Nagy Imre és hajlandó-e a mai politikát az 
1945-ös folytatásának elfogadni. Ez valószínűtlen. Súlyos ideológiai zavar nyil-
vánul meg Nagy Imre fejtegetéseiben a proletárdiktatúra és a népi demokrácia 
jellegéről. Egy helyütt azt mondja, hogy Magyarországon a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet sajátos formája, a proletárdiktatúra válfaja: a népi 
demokrácia. Később viszont azt fejtegeti, hogy a proletárdiktatúra a népi demok-
ratikus fejlődés befejező szakasza, amikor az úgynevezett forradalmi és demokra-
tikus diktatúra átcsap proletárdiktatúrába. Nem kell nagy elméleti képzettség 
ahhoz, hogy az ellentmondást felfedezzük. Nagy Imre a népi demokrácia két 
szakaszáról beszél. A polgári demokratikus forradalom szakaszán „a népi demok-
rácia osztálytartalmát tekintve alapjában a munkásság és a parasztság forradalmi 
és demokratikus diktatúrája”. (fából vaskarika). A szocialista forradalom szaka-
szán „a népi demokrácia osztálytartalmát tekintve proletárdiktatúra”. A népi 
demokrácia tehát – Nagy Imre szerint – a kapitalizmusból a szocializmusba való 
átmenet mindkét szakaszának egyaránt államrendszere. Ez a tézis két korábbi 
kommunista felfogással ütközik: ellentétes azzal a nézettel, amely szigorúan elvá-
lasztja a polgári demokratikus forradalmat (amely az 1945-ös nem kommunista 
demokratikus front törekvése volt) a szocialista forradalomtól, másfelől azzal a 
kommunista véleménnyel, amelyet Magyarországon elsőnek Révai fejtett ki rész-
letesen, hogy a népi demokratikus államrend a fordulat évében kezdődött és lé-
nyegében a proletárdiktatúra funkcióit fejti ki. Nagy Imre egyébként a népi de-
mokratikus fejlődés két szakasza közötti választóvonalat a két munkáspárt egye-
sülésében tűnteti fel.  

A titóizmus határát súrolja Nagy Imre megállapítása a proletárdiktatúra meg-
valósításának különféle útjairól. Lenint idézi, aki szerint „Marx elmélete általá-
nos irányelveket ad, amelyeket Angliában másként kell alkalmazni, mint Fran-
ciaországban, Franciaországban másként mint Németországban és Németor-
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szágban megint másként mint Törökországban”. Aztán ismét Lenint idézi: „.... 
az átmenetnek a formái és útjai különbözőek. Minden nemzet eljut a szocializ-
mushoz, ez elkerülhetetlen, de nem teljesen egyformán fognak eljutni. Mind-
egyik sajátos vonást kölcsönöz majd a demokrácia ilyen, vagy amolyan válfajának. 
A társadalmi élet különböző területein végrehajtott szocialista átalakulások ilyen 
vagy amolyan üteműek. Az átmenet politikai formái az egyes országok fejlettsé-
ge, konkrét helyzete és sajátosságai szerint rendkívül változatosak”. Emlékezhe-
tünk, hogy Titót annak idején ennek a lenini tanításnak alkalmazásáért közösí-
tették ki a Kominformból és Nagy Imre fejtegetései nagyon hasonlítanak egyes 
magyarországi nem kommunista ideológusok annak idején kommunista oldalról 
nagyon elítélt nézeteihez a szocializmus magyar útjáról.  

Mindezek után joggal vetődik fel a kérdés, hogy miután a Kominform nem 
változtatta meg nézeteit a szocializmus építésének különböző útjairól vallott és 
titóizmusnak bélyegzett álláspontról, a Magyar Dolgozók Pártja hogyan tekint-
heti magát a Kominform tagjának?  

Meglepő, amit Nagy Imre az új Népfrontról mond. Ebbe a munkásosztályon 
és parasztságon kívül nemcsak a „jobbá lett” értelmiséget vonja be, de a kispol-
gárságot is. A kispolgárságról egyébként olyan hangnemben beszél, amely ritka 
kommunista megnyilatkozásban: „A proletárdiktatúrát nem lehet a munkás-
paraszt szövetségre korlátozni. Lenin szerint a proletárdiktatúra sajátos formájú 
osztályszövetség a proletáriátus, a dolgozók élcsapata és a dolgozók nagyszámú 
nem proletár rétege, a kispolgárság, kistulajdonosok, parasztság, értelmiség vagy 
ezek többsége között a tőke ellen, a töke teljes megdöntésére ...”. Mindenkit 
bevon az új tömörülésbe. Minden lehetőséget fel kell használni arra – mondja –, 
„hogy a szövetségesek tömegét szerezzük meg magunknak, legyenek akár ideig-
lenesek, ingadozók, bizonytalanok, megbízhatatlanok ...”. Különös szavak egy 
kommunista pártvezető szájából. Hozzáfűzi azonban, hogy az új népfront nem a 
régi feltámasztása, nem pártok, de tömegszervezetek összefogása. Így nem hagy 
kétséget afelől, hogy az új népfront – noha lehetőséget biztosít a közvélemény 
szélesebb körű érvényesülésére a politikában – nem változtatja meg a jelenlegi 
politikai konstrukciót. Nagy Imre szavaiból kiderül, hogy a jövőben a népfrontot 
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tolják előtérbe és a párt kissé hátrább húzódik. Az elit szerepét szeretné ellátni és 
a népfrontot a háttérből irányítani. Erre vall, hogy a legközelebbi tanácsválasztá-
sokat már az új népfront jegyében tartják és a tanácsokat az államhatalmi és ál-
lamigazgatási feladatok szétválasztásával, nagyobb gazdasági önállóság biztosítá-
sával a népfront működési területévé kívánják átalakítani. 

A Nagy Imre beszédnek nem volt hazai visszhangja. Noha tele volt meglepő 
és vitatható részletekkel, a kongresszusi hozzászólók egyike sem kapcsolódott 
gondolatmenetébe. Nem vitás, hogy előadása a nagy tömegeknek és a külföldnek 
szólt, hiszen részben Rákosi, de sokkal inkább Gerő meg Hegedűs egészen más 
húrokat pengetett. A kongresszus tehát nem szűntette meg az elvi tisztázatlansá-
got az új szakasz politikáját illetően, sőt Nagy Imre fejtegetései még jobban nö-
velték a zavart és a tanácstalanságot. 

Az engedményes politika és az elmélet Látóhatár, 1954. (5. évf.) 4. sz. 236-
239. o.  
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MŰVÉSZ-SORS A ZSARNOKSÁGBAN 
Haris Eisler: Johann Faustus. Opera három felvonásban. Kelet-Berlin. 
Öt esztendővel ezelőtt amerikai emigrációjából hazatért egy neves német író és 

zeneszerző. Útközben Svájcban nyilatkozott az egyik lapnak. A nyilatkozat a követ-
kező címmel jelent meg: „A szabadságot választottam”. Amikor Kelet-
Németországba megérkezett kijelentette, hogy mérhetetlenül boldog, mert végre 
ismét a szabadság levegőjét szívhatja. A zeneszerző: Hans Eisler. A hírhedt kommu-
nista ügynök és nem régen elcsapott kelet-német propagandafőnök, Gerhardt Eisler 
testvére. Az eltelt öt esztendő dicsőséget, anyagi jólétet és megbecsülést hozott 
Eislernek. Tudásával és tehetségével kiszolgálta a keletnémet rendszert. A szovjet 
övezet ünnepelt zeneszerzője és szövegírója lett. Ő komponálta a keletnémet nemzeti 
himnusz zenéjét Johannes Becher szövegére. A kormány az úgynevezett nemzeti 
díjjal tüntette érte ki. Az utóbbi hónapokban megváltozott a légkör Eisler körül. 
Számos jel arra vallott, hogy a rendszer bizalmatlan az ország első zeneszerzőjével 
szemben. Talán bátyja miatt, aki a propagandaügyek rettegett vezetője volt, de idő-
közben lefokozták és félreállították. Tény, hogy legutóbb szinte inkvizíciós hang-
nemben kritizálták meg operáját, amelyet a nemzeti operaháznak ajánlott. 

Eisler ma 55 éves. Bécsben Amold Schönbergnél tanult. A húszas évek végén és 
a harmincas évek elején Berlinben tanított, majd a nemzeti szocializmus hatalomra 
jutása után száműzetésbe ment. Amerikában élt, filmzenét írt, majd művei hamar 
népszerűvé tették nevét. Kommunista tevékenysége és kapcsolatai miatt ki akarták 
utasítani az Egyesült Államokból. Ezt megelőzendő, 1948-ban Bécsen és Prágán 
keresztül Kelet-Berlinbe ment és felajánlotta szolgálatait a moszkovita kormánynak. 
A sajtó ünnepelte, szolgálataiért jól megfizették. 

1952 végén a párt központi lapja megrótta, hogy nem harcol eléggé a zenében 
mutatkozó formalista irányzatok ellen. Eisler nem sokat törődött a kritikával. Dol-
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gozott. Legjobb tudása és kommunista meggyőződése szerint. Operát írt a nemzeti 
operaház részére. A mű ez év tavaszára elkészült. Szövegét is Eisler írta. Címe: Jo-
hann Faustus. A főszereplő a német nyomorúság egyik megtestesítője. A német 
értelmiség és polgárság csődjét ábrázolja a történelem néhány fontos korszakában. 
Faustus német tudós. Paraszt származású. 

Szakít a katolikus egyházzal és Luther mellé áll. Aztán őt is otthagyja. Ellenfelé-
hez Thomas Münzerhez csatlakozik. Vele sem tart ki. Elárulja mesterét és nyugta-
lanságában az ördög szolgálatába szegődik. Faustus Eisler operájában áruló polgári 
renegát, a német értelmiség minden hibájával és esendőségével. 

Az opera óriási felháborodást keltett a kommunista pártvezetők körében. A Neu-
es Deutschland, a párt hivatalos lapja kijelentette, hogy az opera nemzetietlen, koz-
mopolita, hazafiatlan és idegen a néptől. Az értelmiség és a munkásság együttműkö-
désének korszakában nem tűrhető, hogy valaki ilyen romboló kritikát gyakoroljon az 
alkotó német ember és az egész németség felett. 

Hogyan eshetett Eisler ebbe a hibába? A felelet egyszerű. A háború utáni német 
moszkovita irányzat olyan elméletet szerkesztett, amely szerint a német nép törté-
nelmi fejlődése egyetlen, megszakítás nélküli tévút. A hitleri állam tehát nem eltérés 
a helyes német úttól, de a németség évszázados törekvéseinek és alapjellegének szük-
ségszerű következménye. 1953 óta viszont mást mond a moszkvai teória. A propa-
ganda célok érdekében felelevenítették a nacionalista jelszavakat. Nemzeti törekvé-
sekről, nemzeti felszabadításról beszélnek. A békeharc és Moszkva szolgálata hazafi-
as tett. A proletár nemzetköziséget felváltotta a német nacionalizmus. Scharnhost és 
Gneisenau tábornokok immár nem a porosz imperializmus képviselői, de a német 
nép legjobb fiai. Hans Eisler erről úgy látszik mit sem tudott. Tovább fújta a régi 
nótát. Amíg operájának szövegét írta és zenéjét komponálta a pártközpontban meg-
változtatták a „vonalat”. Az új elmélet már nem tűri a német „misere”, a német nyo-
morúság szimbólumait. 

A legnagyobb felháborodást mégsem az opera általános szempontjai és irányai, de 
egyik szövegrésze váltotta ki. A mű harmadik felvonásában az Atlantának nevezett 
távoli országból hazatérő hős így kiált fel: „Visszatértem... sajnos visszatértem. Ha-
zámat szürkének és hidegnek találom... Ha a múltra gondolok, alig mondhatom, 
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hogy szép volt, és mégis... Atlanta, csodálatosan ragyog a te napod.” Eddig az idézet. 
Nem kétséges, hogy Faustus maga a szerző és Atlanta nem más, mint Amerika és a 
szabad világ. A párt kritikusai Eislerre rontottak: lám, a hajdani amerikai emigráns-
ból kibújt igazi énje. Az amerikai életformát és imperializmust dicsőíti. Utána: vá-
gyakozik. Felháborító – jegyzi meg a Neues Deutschland – hogy ez legyen egy né-
met nemzeti értelmiségi ember tipikus érzülete Dulles és Ridgeway imperialista 
Amerikájával szemben. 

Eisler esete nagyon jellemző. Aki egyszer szabad társadalomban élt, aki élvezte az 
atlanti nap ragyogását, tanácstalanságában egy időre eladhatja lelkét az önkénynek és 
jogtalanságnak, de nem bírja sokáig az elnyomás és szellemi bürokrácia légkörét. A 
környezet, a módszerek, a levegő állandó lelki kínt okoz és az elmélkedés csendes 
estéin szükségszerűen a szemhéjakra rajzolódik Atlanta képe, a szabad világ emléke. 

Művész-sors a zsarnokságban [Eisler, Hans: Johann Faustus. Opera három 
felvonásban c. könyvéről] Látóhatár, 1954. (5. évf.) 5. sz. 312-313. o.  
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VITA A KASZÁRNYA ÉLETRŐL 

Számos háborús regény után megjelent az első jelentősebb mű a volt német had-
sereg laktanyáinak belső életéről. A német irodalom nem szegény a háborút ábrázoló 
alkotásokban, de a hadsereg békebeli életéről eddig alig jelent meg említésre méltó 
írás. Az első világháború után Remarque és Benn feltűnést keltő könyvet írt a háború 
borzalmairól és a katonák szenvedéséről. A második világháborúról szóló művek 
között oly kitűnő regények is szerepelnek, mint Plivier két könyve, a Sztálingrád és a 
Moszkva. De a kaszárnyákról csak viccek és kabarétréfák születtek. Hans Hellmut 
Kirst az első, aki az unalmas témát, a laktanyaudvart négyszáz oldalas regényben 
bemutatta.7 

A regény a második világháború előtt, 1938-ban játszódik. Színhelye egy köze-
lebbről meg nem nevezett német helyőrség, amelyben tüzérek és gyalogosok békebeli 
kaszárnyaéletet élnek. A szerző – aki 12 évig hivatásos katona volt és a háborút fő-
hadnagyi rangban fejezte be – kitűnően ismeri a laktanyaéletet. A száz és száz kis 
jelenet, a katonák mindennapjainak leírása, a különféle szakaszvezetői és őrmesteri 
piszkálódások bemutatása, a tisztesek, altisztek és tisztek egymás közötti viszonyának 
és a polgári lakossággal szembeni viselkedésének ábrázolása nagyszerű megfigyelőre 
vall. A regény a valóságnak megfelelően rajzolja meg a változást, amelyen mindenki 
átesik, amikor belép a laktanya kapuján. Mozzanatról-mozzanatra figyelemmel kí-
sérhetjük, hogyan gyúrja át a kaszárnyaélet az egyént a szürke, lélektelen tömeg ré-
szévé. Kirst kaszárnyája nagyon hasonlít a magyar laktanyákhoz. Magunk előtt látjuk 
az újoncokkal kibabráló altiszteket és „oktató urakat”, akik örömet lelnek abban, 

                                                           
7 Hans Hellmut Kirst: Null-acht Fünfzehn. Die abenteuerliche Revolte des Geireiten 

Asch. Verlag Kurt Desch, München, 1954. 409 old. 
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hogy a szerencsétlen baka a megérdemelt vasárnap délutáni kimenő helyett kanállal 
cipeli a vizet az udvarról a második emeletre, ötpercenként jelentkezik felváltva me-
netöltözetben és hálóingben vagy pedig ágyát rendezi, mert az őrmester úr jóvoltából 
„vihar” volt a szobában. Kirst mesterien ábrázolja ezt az életet, amelyben szinte kor-
látlanul uralkodik az altiszti kar és a szerencsétlen közlegény legfőbb gondja, hogy 
különféle rendfokozatú „urak” okvetetlenkedését kikerülje. 

A regény főhőse, Herbert Asch őrvezető fellázad a kaszárnyaélet kilengései ellen, 
miután barátját, a félszeg és jámbor Vierbein tüzért csaknem halálra kínozzák. 
Schultz törzsőrmester testesíti meg a hatalmával visszaélő, lefelé taposó és gonosz-
kodó altisztet. Asch őrvezető tréfáival és ravaszságával igyekszik kibírhatóvá tenni a 
laktanya légkörét. Furfangos eszével harcba bocsátkozik a kaszárnyai szokások ellen, 
de sohasem lépi túl a szolgálati szabályzat és a laktanyarend előírásait. Sőt ezek az 
előírások a fegyverei. Pontosan ismeri, s elöljárói orra alá dugja őket, mondván, íme 
ezek az én jogaim és a ti kötelességeitek. 

A „Null-acht Fünfzehn” (a német katonaélet egyik jelszava és egy „nulla-nyolc 
tizenötös mintájú” lőfegyver elnevezéséből ered) művészileg nem nagy igényű írás. 
Átlagos szórakoztató regény. A riport mértékével kell mérni. Ebben a műfajban 
azonban hibátlan: friss, mulatságos, feszültséggel teli. Kirst kitűnő elbeszélő, dús 
mesélő kedv jellemzi, egyes jelenetei megkapóak. Legfőbb jellemvonása időszerűsé-
ge. Témája és a kritikusok reakciója politikumot csinált belőle. A könyv körül óriási 
vita keletkezett, amely a német határokon is átcsapott és meglehetősen felizgatta a 
kedélyeket. A regény nem irodalmi vita tárgya. Nem művészi értékét vizsgálják, 
hanem mondanivalóját a német laktanyaéletről. 

Megjelenését felháborodás, tiltakozás, sőt gyalázkodás követte. Hihetetlen vihart 
vetett. Az olvasóközönség két táborra szakadt. Voltak, akik örömmel üdvözölték. 
Végre akadt valaki – mondották –, aki a kaszárnyák buta, szellemölő és kegyetlen 
életét pellengérre állítja. Mások hadakoztak ellene és minden rosszat elmondtak a 
szerzőről. Bajtársi szervezetek határozatokat fogalmaztak, amelyekben a megsértett 
katonabecsületnek elégtételt kértek. Kifogásolták, hogy a könyv egyáltalán megje-
lenhetett. Rendőrért kiáltottak és betiltását követelték. Könyvkereskedők durva leve-
leket írtak a kiadónak és bojkottal fenyegetőztek. Voltak, akik pornográf sorokat 
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fedeztek fel és ezen a címen sürgették a hatósági közbelépést. Volt katonák közölték, 
hogy a jövendő német hadseregben a szerző elöljárói szeretnének lenni. Párisból 
valaki azt írta, hogy lelki szeme előtt látja már a szerzőt, mint német emigránst 
amint a Café Floreban ül. A nyugatnémet szövetségi kormány egyik tagja a szerző 
személyét és eljárását kifogásolta. Vitatta azt a jogát, hogy mint a Wehrmacht volt 
„nemzetiszocialista nevelőtisztje” (Nationalsozialistischer Führungsoffizier) 
„j'accuse”-t kiáltson. A miniszter szerint erre nem illetékes. Különös, hogy a katona-
ságról éppen ő fest ilyen képet. Sokan opportunistának kiáltották ki. Hivatkoztak 
arra, hogy mindig kitapintja, mi jó üzlet és témáit eszerint válogatja. 1950-ben – 
mondják – az antifasizmus volt a divat. Megírta tehát „Sie nannten ihn 
Galgenatück” című regényét. Később időszerű lett az amerikaiak felé is bíráló meg-
jegyzést tenni. Megszületett a vádirat a megszállók által a háború után létesített in-
ternálótáborok ellen: a „Sagten Sie Gerechtigkeit, Captain”. Most a német felfegy-
verzés van napirenden, tehát Kirst megírta éles kritikáját a régi katonaélet ellen. Így 
beszélnek ellenfelei. 

Kevés azoknak a száma, akik érzelmektől és személyes érzékenységtől mentesen 
vizsgálják Kirst kritikáját. A nagy többség elutasítja, vagy megfontolás nélkül tapsol. 
(Volt katonák között végzett közvéleménykutatás megállapította, hogy a könyv fő-
ként őrmestertől lefelé tetszett). Pedig a probléma, amelyet tárgyal, alapos megbe-
szélést kívánna. Németországban ismét napirendre került a hadsereg ügye és ebben a 
tekintetben nem elhanyagolandó probléma a katonaság szelleme és a laktanyákban, 
kiképző táborokban uralkodó légkör. Kirst könyve vádirat a drill ellen. Felvetődik a 
kérdés, elengedhetetlen kelléke-e a hadseregnek a drill? Lehet-e jó harcosokat és 
képzett katonai vezetőket nevelni anélkül, hogy az egyént megalázó módszereket 
alkalmazzunk és a laktanyákban félelmi légkört teremtsünk? A katonai fegyelem 
feltétlen megalázkodást kíván. Közel jár az igazsághoz az a nézet, amely szerint az 
egyéni szabadság megszűnik abban a pillanatban, amikor az újonc áthalad a laktanya 
kapuján. Az apró és fájó gonoszkodásokkal kikényszerített fegyelem rombol, alakos-
kodóvá nevel és visszariaszt a vállalkozástól, a közösség munkájában való önkéntes 
részvételtől. Semmihez sem érteni és nem feltűnni! – ezzel védekezik az egyszerű 
katona a fenyegető veszélyek ellen. Jó és önfeláldozó katonákat lehet nevelni anélkül 



 

123 

is, hogy a „hon védői” békaugrásban ügessék körül a kaszárnyaudvart. A Null-acht 
Fünfzehn ez ellen a módszer ellen tiltakozik és a múlt helytelen kinövéseit, túlzásait 
az új német hadsereg tervezői figyelmébe ajánlja. 

A laktanyaélet visszásságait és az egyszerű katona bajait másutt is megírták, de az 
erről szóló könyvek sehol sem támasztottak olyan vihart, mint Kirst regénye Német-
országban. A negatív reakció sok szempontból érthetetlen és talán csak azzal a bete-
ges érzékenységgel magyarázható, amely a háború utáni kollektív ítéletek következ-
tében mindig előtör, ha a katonaságról és a hadseregről van szó. Az amerikai James 
Jones regénye, a „From Here to Eternity” még megközelítően sem váltott ki annyi 
tiltakozást, mint Kirst könyve. Jones a hawai katonai táborról nem fest valami épüle-
tes képet. Itt is nyúznak egy szerencsétlen gyalogost és halálra kínoznak egy másikat. 
Prewitt közlegény esete alig különbözik Asch őrvezetőétől. Az amerikai közvéle-
mény mégis másként kezelte a szerzőt, mint a németek egy része Kirstet. Avagy 
megemlithetnők a francia Pirey könyvét. Az „Operations gachis” egyes szereplői 
kegyetlenebbek, mint Schultz törzsőrmester és a francia ejtőernyősök kaszárnyaélete 
kibírhatatlanabb, mint Kirst laktanyájának viszonyai. Aki nem ugrik, azt embertele-
nül elverik, „lélektanilag” öntenek bele bátorságot. Pirey könyvét nem minősítették a 
francia hadsereg elleni alattomos támadásnak és a francia katona hősiessége elleni 
merényletnek. Mi az oka annak, hogy Németországban annyian felháborodtak? Hi-
szen a szerző csak azt írta meg, amit mindenki úgyis tud. A támadók abban a tévhit-
ben vannak, hogy a hadsereget a laktanya rossz szellemével és túlzásaival azonosítják. 
Kirst nem a német katonát állította pellengérre, de egyes altisztek és tisztesek go-
noszkodásait, a félelmi légkört, amely egyes kaszárnyaudvarokon honossá lett, és 
amely a mai szenvedő újoncból a holnapi bosszúálló és kegyetlenkedő őrmestert 
szüli. A bírálat még nem merénylet a nép önvédelmi készsége ellen. 

A könyvnek az volt a célja, hogy vitát indítson el és hasznos szempontokat nyújt-
son az új német katonaság tervezőinek. Ezt a célt azonban csak akkor éri el, ha az 
illetékesek a könyv alapgondolatát megértik és a személyes érzékenykedés helyett 
hideg értelemmel látnak fontos munkájukhoz. Végső soron ezen múlik, volt-e értel-
me a könyv körül kialakult nagy vitának. 

Vita a kaszárnyaéletről Látóhatár, 1954. (5. évf.) 5. sz. 303-305. o.    
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A BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS FELTÉTELEI  

A nemzetközi politikában ismét időszerű lett a vita a békés együttélésről. Az 
utóbbi időben alig van valamire való nemzetközi találkozó – politikai, gazdasági 
és vallási egyaránt – ahol a kérdés szóba ne kerülne. Legutóbb például az Egyhá-
zak Világtanácsának evanstoni konferenciáján és az Interparlamentáris Unió 
bécsi kongresszusán vetődött fel a békés együttélés megoldásra váró problémája.  

A fogalmat a Szovjetunió és a kommunista pártok vetették a nemzetközi tár-
gyalások anyagába. Hangoztatják, hogy különféle társadalmi és gazdasági rend-
szerek békésen megférhetnek egymás mellett. A békés együttélés a kommunista 
politika egyik jelszava, amelyet a propaganda időnként felszínre vet, máskor hát-
térbe szorít, a nemzetközi helyzet és kommunizmus stratégiai céljai szerint.  

A jelszó már Lenin írásaiban és beszédeiben is megtalálható. Elméletben a 
Szovjetunió és a kapitalista államok közötti kapcsolatok alapelve volt. Sztálin is 
több alkalommal hivatkozott a szocializmus és a kapitalizmus együttélésének 
lehetőségére és szükségére. Ezeket a nyilatkozatokat a nyugati demokráciák a 
háborúban a fasisztaellenes világkoalíció éveiben általában komolyan vették. A 
háború után azonban kiderült, hogy a szovjet vezetők egészen mást értenek 
együttélésen, mint a nyugati demokráciák. Képtelenek megérteni, hogy gesztusa-
ik mennyire zavarják a megértést és együttműködést. Mind inkább elterjedt a 
nézet, hogy a szovjet nyilatkozatok csak propagandaszólamok és a gyakorlatban 
értéktelenek. A háborút követő években már nem vették komolyan a 
koexisztenciáról szóló kijelentéseket és a szokásos Sztálin-nyilatkozatok csak 
néhány napig foglalkoztatták a nemzetközi közvéleményt. Nem hittek a diktá-
tornak, mert a szavakat nem követték tettek. Sztálin halála után a Szovjetunió 
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ismét felvetette a békés együttélés gondolatát. A nem-kommunista világnak ha-
tároznia kell, hogyan kezelje a szovjet javaslatot.  

A Szovjetunió – egyelőre elvi nyilatkozataiban és propagandájában – abból a 
megállapításból indul ki, hogy a világpolitika vitás kérdései tárgyalások útján 
megoldhatók. A nemzetközi konfliktusok megszűntethetők, ha a szemben álló 
felek hajlandók a vitás ügyeket nemzetközi egyezményekkel rendezni. A kapita-
lizmus és a szocializmus békés együttélése – mondják illetékes szovjet személyi-
ségek Lenint és Sztálint idézve – megvalósítható, ha kölcsönösen kívánják az 
együttélést, hajlandók a vállalt kötelezettségek teljesítésére, biztosítják az egyen-
jogúságot és egyik állam sem avatkozik más államok belügyeibe. Az egymástól 
eltérő társadalmi és gazdasági rendszerű országok közti együttműködés gazdasági 
alapja a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, politikai alapja az 
egyes államok szuverenitásának tiszteletben tartása. Szovjet részről hozzáfűzik, 
hogy ez az állásfoglalás a szovjet külpolitika alapelve és szükségszerűen követke-
zik a kommunista társadalmi rend természetéből. Ebben a rendszerben ugyanis – 
hangoztatják – nincsenek olyan osztályok és társadalmi rétegek, amelyeknek 
érdeke a háború. 

Aki a háború pusztításai helyett békére vágyik, nem utasíthatja vissza a békés 
együttélés iránti igényt. Nem vallhatja, hogy csak tulajdon szemléletének vagy 
társadalmi rendszerének van létjoga. A kérdés nem is az, hogy helyes-e vagy 
helytelen a békés együttélés követelése. Sokkal inkább az, milyen legyen az 
együttélés, hogy az emberiségnek valóban nyugalmat és zavartalan életet biztosít-
son. 

A békére vágyó embereket eddig mélységes aggodalom töltötte el a szovjet 
békeszándékokat illetően. Ha időnként hajlandók is voltak a szép és tetszetős 
kijelentéseknek hinni, egyes szovjet gesztusok mindannyiszor rádöbbentették 
őket a valóságra: a békés együttélés csak szólam a szovjet vezetők szájában és 
alapjában a hódítás, a beavatkozás és az elnyomás politikáját folytatják. A szovjet 
mintájú kormányzati rendszerben és a szovjet külpolitikában számos tünet alapos 
megfontolásra késztet mindenkit, aki valóban szeretné, hogy az emberiség béké-
ben és egyetértésben éljen. A kommunizmus és a kapitalizmus közti kibékíthe-
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tetlen ellentét, a kommunisták erőszakos harca a demokratikus társadalmak elvei 
és intézményei ellen lehetetlenné teszi az örök időkre szóló együttműködést A 
szovjet állam és a kommunista pártok politikáját végső soron ez az áthidalhatat-
lan ellentét határozza meg. Ezt a szovjet vezetők is tudják, de a koexisztencia 
politikájának idején hallgatnak róla. Bensejükben azonban nem feledkeznek meg 
arról, hogy a békés együttélés nem a kapitalizmus elleni küzdelem feladása, de 
folytatása más eszközökkel. Sőt, az együttélés feltételezi a gazdasági versenyt a 
két rendszer között. A kommunisták meggyőződése, hogy ebben a versenyben a 
szocializmus győzedelmeskedik, hiszen „szemmel látható előnyei” a sikert már 
eleve biztosítják. Arról nem is szólva, hogy a „történelmi szükségszerűség” is a 
szocializmus oldalán áll.  

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a kommunisták szocializmuson azt a rendszert 
értik, amely a Szovjetunióban berendezkedett. Ez alapvetően különbözik a valódi 
szocialisták elképzeléseitől, attól a társadalomtól, amely a demokratikus szocia-
lizmus híveit lelkesíti. A szovjet szóhasználatban a kapitalizmus sem a valóságos, 
a mai kapitalista gazdasági rendszer, de egy részleteiben elmosódott forma, 
amelyben a kapitalizmusnak csak a túlzásai és káros kinövései hatnak.  

A szovjet érvelés abban is helytelen, hogy a mai világkonfliktust egyszerűen a 
kapitalizmus és a szocializmus közötti küzdelem megnyilvánulásának tartja. Fi-
gyelmen kívül hagyja, hogy a mai konfliktust nem az osztályok közötti harc, nem 
is a társadalmi és kormányzati rendszerek közötti küzdelem határozza meg. A 
küzdelem végső soron nem a munkásosztály vagy a polgárság, a szocializmus 
vagy a kapitalizmus győzelméért folyik. A mai konfliktus oka a hódítás, az ille-
téktelen beavatkozás, az emberi jogok és szabadságok elkobzása. Nem kapitalis-
ták és szocialisták, munkások és polgárok, de a demokrácia, a szabadság, az em-
beri jogok hívei és a diktatúra, a hódítás, a türelmetlenség megszállottjai között 
folyik. Lét és nemlét harca a totalitarizmus és a hibákkal és hiányokkal terhelt, 
de javulásra kész demokratikus rend között.  

Napjainkban a Szovjetunió a „kapitalizmus” és a „szocializmus” közötti küz-
delmet a nyílt háborúk és forradalmi válságok útjáról látszólag a békés együttélés 
útjára kívánja terelni. A békés együttélés tehát szovjet részről nem az eredeti 



 

127 

célok feladása, nem lemondás a világ forradalmasításáról, nem kibékülés a kapi-
talizmussal. de fegyverszüneti állapot. A szovjet vezetők véleménye szerint ez az 
állapot lehetővé teszi, hogy belső hatalmukat és viszonyukat az ellenőrzésük alatt 
élő népekkel konszolidálják. Határozott céljai vannak és időtartama korlátozott. 
A hivatalos szovjet „Diplomáciai szótár” Leninre és Sztálinra hivatkozva a kapi-
talista és szocialista rendszer ideiglenes együttéléséről ír. Addig tart amíg a törté-
nelmi helyzet megkívánja és amíg az eredeti célok közvetlen elérését áthághatat-
lan akadályok gátolják·. Ebben az időszakban a Szovjetunió kettős taktikát foly-
tat. Egyfelől békességet és kereskedelmi kapcsolatokat kínál a nem-kommunista 
államoknak, tartózkodik a nyílt agressziótól, a közvetlen beavatkozástól, de a 
kommunista pártok segítségével gyengíteni igyekszik a nem-kommunista álla-
mokat és mindent elkövet, hogy a kormányzó politikai erők tekintélyét és hatal-
mát aláássa.  

Felvetődik a kérdés, hogyan viselkedjék a nem-kommunista világ ma, amikor 
a szovjet politika ismét a békés együttélés politikáját helyezte előtérbe?  

Egy fontos történelmi tényt figyelembe kell vennünk. A szovjet politika Sztá-
lin halála után bizonyos mértékben megváltozott. Az óriási birodalomban és az 
ellenőrzése alatt álló országokban olyan események mentek végbe, amelyek a 
szovjet kormányt külpolitikájának részbeni módosítására és a kelet-közép-
európai kommunista kormányokat magatartásuk felülvizsgálására kényszerítet-
ték. A Sztálin utáni szovjet külpolitika, az engedményes politika a kelet-közép-
európai államokban, valamint a békére és szabadságra irányuló nyugati erőfeszí-
tések megváltoztatták a nemzetközi légkört és új megvilágításba helyezték a bé-
kés együttélés eszméjét is. Nem mintha a szovjet rendszer politikai alapelvei és 
szándékai megváltoztak volna, de megváltoztak az eszközök, amelyekkel politi-
kát folytat és a háttér, amely a politikát velejében meghatározza. Az uralma alatt 
élő népek öntudatosabbak, határozottabbak, bátrabbak és követelőzőbbek lettek. 
Ezt a tényt még diktatórikus kormányzatnak is figyelembe kell vennie. Az eltelt 
másfél esztendő bizonyítja, hogy a népek viselkedése nagyban hozzájárult a szov-
jet magatartás megváltozásához.  
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Ma is sokan azon a véleményen vannak, hogy a békés együttélésre irányuló 
szovjet felhívást éppen úgy figyelmen kívül kell hagyni, mint annak idején a sztá-
linizmus éveiben. Nem szabad a szovjet kormánynak időt engedni, hogy hatal-
mát befelé és kifelé megerősítse. Ennek a nézetnek képviselői azt tartják, hogy 
álcázási hadművelettel állunk szemben, a szovjet kormány megbízhatatlan a szer-
ződések megtartásában, és ha a nyugati demokratikus hatalmak egyezményt köt-
nek vele, egyoldalúan korlátozzák cselekvési szabadságukat.  

Mások hangsúlyozzák, hogy vissza kell térni a „klasszikus” diplomácia mód-
szereihez. El kell fogadni a Szovjetunió kinyújtott kezét, mert ha csökken a 
kommunista és a nem-kommunista világ közti ellentét, a népek megszabadulnak 
a háború félelmétől, lehetőség nyílik a fegyverkezés csökkentésére, az életszínvo-
nal emelésére és a világ visszatérhet a normális élethez.  

Mindkét felfogásban van valamelyes igazság, de egyik sem lehet a legidősze-
rűbb és legcélravezetőbb megoldás. Az első nézet hívei nem tévednek a szovjet 
szándékok megítélésében, de vitás, hogy a demokráciák szempontjából a leghe-
lyesebb megoldás a merev visszautasítás. A másik felfogás képviselői abban az 
illúzióban élnek, hogy a szovjet békejobb elfogadása minden további nélkül máris 
békét és nyugalmat eredményez. Szem elől tévesztik, hogy a békés együttélést a 
Szovjetunió is csak fegyverszünetnek tekinti s bármikor áttérhet a nyílt agresszió-
ra.  

A reális és célravezető demokratikus politikához az a nézet áll legközelebb, 
amely hajlandó a békés együttélésre, de megfelelő feltételekkel és biztosítékokkal. 
Ez a politika nem kerüli ki a békés együttélés gazdasági és társadalmi versenyért, 
de minden erejével arra törekszik, hogy ebből a versenyből győzelemmel kerüljön 
ki.  

Ennek a felfogásnak a hívei abból a felfogásból indulnak ki, hogy az együtt-
élés csak abban az esetben lehetséges különféle gazdasági rendszerű és kormány-
zati berendezkedésű országok között, ha kölcsönösen lemondanak a világ békéjét 
zavaró hódító és beavatkozó cselekményekről. A Szovjetunióval meg lehet te-
remteni a békés együttélés légkörét, de csak abban az esetben, ha szakít eddigi, 
az emberiség többsége; által helytelenített külpolitikai módszereivel. A mai vi-
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lágkonfliktust nem az szülte, hogy egyes országok és népek eltérő gazdasági és 
társadalmi rendszerben élnek. Ez nem akadálya az együttműködésnek. A békét 
és megértést az agresszió, az illetéktelen beavatkozás és az alapvető emberi jogok 
elkobzása akadályozza. A demokratikus országok polgárai nem azt kifogásolják, 
hogy a Szovjetunióban a kommunizmus elvein alapuló társadalmi és gazdasági 
rend épült fel, de azt, hogy a szovjet kormány a világbékét fenyegető cselekede-
tekre ragadtatta magát, az egyes országok felett szerződésekben biztosított ellen-
őrzési jogával visszaélt. A lakosság akaratának szabad megnyilatkozását felfüg-
gesztette, hadseregének jelenlétével erőszakos cselekedeteket támogatott és meg-
tiltotta a kapcsolatokat a nem-kommunista országokkal. A békés együttélést ezek 
a körülmények nehezítik, nem pedig az eltérő gazdasági és társadalmi rendsze-
rek.  

A Szovjetunió békés együttélést akar, de a mai status quo alapján. A nem-
kommunista országok helyesen teszik, ha a fegyveres összetűzés helyett a békés 
együttélést választják, de semmiképpen sem a mai rossz és a világkonfliktust 
okozó status quo elismerésével, hanem olyan állapot elfogadtatásával, amelyben 
minden nép szabadon dönthet, hogy a különböző társadalmi, gazdasági és kor-
mányzati rendszerek közül melyiket választja. Ez a valódi békés együttélésnek, a 
különböző rendszerek egymás melletti működésének conditio sine qua non-ja. 
Ez a felfogás csendül ki azokból a nyilatkozatokból is, amelyeket az angol mun-
káspárt vezetői kínai útjuk után tettek.  

A szovjet tételek szerint a szocializmus és a kapitalizmus – magyarul: a szovjet 
és a demokratikus kormányzati rendszer – közti küzdelem a koexisztencia állapo-
tában és feltételei között is tovább folyik, és az előbbi győzelmével végződik. 
Eszerint a kommunizmus a békés gazdasági versenyben is legyőzheti a „válsá-
gokkal küzdő” és „belső ellentétektől szétszaggatott” nem-kommunista világot.  

A demokráciáknak nem kell ettől tartaniok. Nyugodtan vállalhatják a gazda-
sági versenyt. Nem bizonyos ugyanis, hogy a versenyt a Szovjetunió és szövetsé-
gesei nyerik. A demokratikus társadalmaknak – hibáik, hiányaik és sebezhető 
pontjaik ellenére is – nagyobb a vitalitásuk, könnyebben viselnek el átfogó refor-
mokat és az új viszonyokhoz is kisebb zökkenőkkel alkalmazkodnak, mint a 



 

130 

kommunista berendezkedésű országok. A békés együttélés tehát ebből a szem-
pontból sem reménytelen. Természetesen csak abban az esetben, ha a szabad 
társadalmak mindent elkövetnek erejük gyarapítására. Nemcsak katonai, de főleg 
gazdasági és társadalmi téren. Győzedelmeskedhetnek, ha megfékezik a kapita-
lizmus profitéhségét, lenyesik káros kinövéseit, emelik a lakosság életszínvonalát 
és megjavítják munkaviszonyait, ha kiküszöbölik a nemzeti ellentéteket, a hamis 
előítéleteket, végezetül, ha együttes erővel segítik a gazdasági fejlődésükben el-
maradt országokat. Ha a nem-kommunista világ felismeri a maga belső betegsé-
geit és kellő elszántsággal a bajok orvoslásához lát, nincs mit félnie a Szovjetuni-
óval és szövetségeseivel folytatott gazdasági versenytől. A békés együttélés tehát 
nem fegyverletétel, de küzdelem békés eszközökkel.  

A békés gazdasági verseny minden bizonnyal a szabad és demokratikus társa-
dalmak sikerével végződik. A történelmi szükségszerűség azt támogatja, aki job-
ban forgatja ennek a küzdelemnek a fegyvereit.  

A Szovjetunió őszinte szándékainak bizonyságát adhatná az által, ha kien-
gedné korlátlan ellenőrzéséből a kelet-közép-európai államokat és nem gátolná 
meg, hogy a népek szabadon választhassák meg azt a kormányzati formát, 
amelyben élni akarnak. A maga érdekei is ezt tanácsolják. A szovjet kormány 
törekvése, hogy határai mentén ne helyezkedjenek el barátságtalan és ellenséges 
országok, érthető álláspont. A törekvés a külső biztonság iránt természetes jelen-
ség. De mi nagyobb biztonság: ha határai mentén elégedetlenkedő, lázongó és 
gyűlölettől fűtött népek, vagy pedig független, a jószomszédi viszonyt tisztelet-
ben tartó, semleges nemzetek élnek? Finnország kevesebb gondot okoz a szovjet 
kormánynak, mint Magyarország vagy Kelet-Németország.  

A budapesti parlament elnöke Bécsben az Interparlamentáris Unió kongresz-
szusán kifejtette, hogy a magyarországi kormányzat is helyesli a békés együttélés 
gondolatát. Az a véleménye, hogy eltérő gazdasági és társadalmi rendszerek, 
különféle irányzatok békésen megférhetnek egymás mellett. A kormány erre 
alapozza politikáját. Kifelé. De miért nem befelé is? Ha kifelé lehetséges a békés 
együttélés, miért elvetendő az ország határain belül? Miért nem élhetnek Ma-
gyarországon is egymás mellett a különféle gazdasági és politikai elgondolások, 
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békésen versengve egymással a nép rokonszenvéért'? Ha van történelmi szükség-
szerűség és az a kommunizmus oldalán áll, miért nem hajlandók a nézetek belső 
küzdelmét is vállalni?  

A békés együttműködés szép és lelkesítő eszme, de eredményes csak akkor 
lesz, ha kellő feltételekkel indul és az érdekeltek nem szegik meg az együttélés 
szabályait. A világ békét akar és irtózik a háborútól, amelynek pusztításai végze-
tesek lehetnek. A szovjet vezetőkön múlik, hogy az, együttélés valóság lesz-e 
vagy pedig az emberiség újabb csalódástól sújtva halad a bizonytalan jövő felé. 

A békés együttélés feltételei. Látóhatár, 1954. (5. évf.) 5. sz. 295-298. o.  
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1955  

HOROGKERESZT ÉS VÖRÖS CSILLAG KELET- ÉS KÖZÉPEURÓPÁBAN 

Otto Forst de Battaglia: Zwischeneuropa, Von der Ostsee bis zur Adria, Teil l. 
Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Verlag der Frankfurter Hefte, 1954, Frankfurt. 
438 old. 

Otto Forst de Battaglia tudós, diplomata és publicista. Bécsben született. Len-
gyelországi kereskedőcsalád gyermeke. A második világháború után egy ideig a len-
gyel kormány szolgálatában diplomáciai tevékenységet fejtett ki Bécsben. A katolikus 
tudós azon fáradozott, hogy a nyugati világ megértse az új lengyel állam politikáját. 
Amikor azonban a kommunisták erőszakkal magukhoz ragadták a korlátlan hatalmat 
Forst de Battaglia megtagadta a szolgálatot a varsói kormánynak és disszidált. Azóta 
egy három kötetes történelmi és politikai munkán dolgozik. A mű címe: 
Zwischeneuropa. Az első kötet – amely nem régen hagyta el a nyomdát – Lengyel-
országgal, Csehszlovákiával és Magyarországgal foglalkozik. A következő kötet 
Ausztria közelmúltjának történetét tárgyalja, végül a harmadik kötet a balkáni álla-
mok politikai fejlődését vizsgálja. 

Zwischeneuropa – amelyre nem találunk megfelelő magyar elnevezést – az a terü-
letsáv, amely Németországot az orosz birodalomtól elválasztja. A Keleti-tengertől az 
Adriáig húzódik. Forst de Battaglia szerint ez a terület geopolitikai egység. Főütőere 
a Duna és az Odera. A „Duna-Odera térség” vizsgálódásainak alapvető fogalma és 
nélküle fejtegetései szinte meg sem érthetők. A szerző azt tartja, hogy e sok nép által 
lakott területen azért nem sikerült tartós rendet és nyugalmat teremteni a múltban, 
mert a lengyel állam és a Habsburg-monarchia nem tudott federativ keretben egye-
sülni. A sok baj és szenvedés azért szakadt erre a területre és az ott lakó népekre, 
mert a „Duna-Odera térség” geopolitikai egységét nem lehetett a politikai egységgel 
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megtoldani. A probléma, amely a szerzőt elsősorban foglalkoztatja, miért nem sike-
rült a területet úgy összefogni, hogy nemcsak a geopolitikai követelményeknek, de az 
ott élő népek vágyainak és törekvéseinek is megfeleljen. Szerinte ezek a törekvések és 
a történelmi szükség is az úgynevezett „osztrák-lengyel megoldás”-t kívánták és ku-
darca végső soron a nacionalizmusok felülkerekedését és külső imperialista erők be-
avatkozását vonta maga után. Forst de Battaglia szerint „Zwischeneuropa” törtnet-
ének főszereplői Porosz-Németország és Oroszország, áldozatai pedig Lengyelország 
és a Habsburg-monarchia. Az előbbi kettőről minden rosszat elmond. Nem bocsátja 
meg nekik, hogy erőszakkal nyúltak bele ennek a területnek az ügyeibe és marakodá-
suk rengeteg szenvedést zúdított a népekre. Ez a gondolatmenet – ha nem is fogad-
juk el – nagyjából érthető és logikus. Legfeljebb kiindulópontjaival és a történelmi 
helyzetek megítélésével vitatkozhatunk. Érthetetlen azonban, hogy a szerző, miköz-
ben a monarchia felbomlásán és tragédiáján kesereg, nem titkolja rokonszenvét a 
monarchia-ellenes liberális és kispolgári Csehszlovákia iránt. 

Az első kötet legrészletesebben Lengyelország utolsó félévszázadának történetét 
vizsgálja. Forst de Battaglia élesen bírálja a két háború közti lengyel politikát. Külö-
nösen az ukrán kisebbséggel szembeni magatartást kifogásolja, és nagyon elítéli Beck 
ezredes, külügyminiszter egyes gesztusait. Rokonszenvvel ír a lengyel ellenállásról és 
a háború utáni lengyel demokratikus kormányzásról. Részletes tájékoztatást ad az 
ország későbbi bolsevizálásáról. Elmondja, milyen szerkezeti- és életformaváltozáson 
ment át az ország és milyen állapotokat teremtett a több mint fél évtizedes kommu-
nista uralom. Forst de Battaglia különös érdeme, hogy nem utánozza a legtöbb 
„anti-kommunista író”módszerét, nem válik a „fekete-fehér ábrázolás” áldozatává. 
Keményen bírálja a kommunistakormányzat szabadságrabló, elnyomó és kizsákmá-
nyoló intézkedéseit, de ugyanakkor elismeri azokat a sikereket, amelyeket néhány 
területen a rendszer elért. Elismeréssel ír az iparosítás eredményeiről, a városépítés-
ről, a közlekedés megjavításáról, a tömegek emberi és nemzeti öntudatáról, Varsóról, 
amely „Zwischeneuropa” kis-Moszkvájává nőtt. Ezekkel az eredményekkel szemben 
felsorakoztatja a passzívákat és hangsúlyozza, hogy az előbbiek nem változtatják meg 
azt a sötét képet, amelyet az ötvenes évek Lengyelországa mutat. Ugyanilyen hang-
nemben ír Csehszlovákiáról is. A két háború közti csehszlovák államot ideális társu-
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lásnak tartja. Dicséri demokratikus berendezését, liberális, kispolgári elveit és két 
nagy politikusa, Masaryk és Benes ügyességét. A két ország bolsevizálásával és „új 
szakaszos” politikájával kapcsolatban azonban hiányoljuk, hogy nem mutat rá eléggé 
a különféle politikai akciók közti összefüggésekre és arra, hogyan hatnak a moszkvai 
események a csatlóskormányok magatartására. Ezeket a problémákat érinti ugyan, de 
nem vitás, hogy tüzetesebb vizsgálatot érdemelnének. 

A kötet utolsó fejezete – több mint száz oldal – Magyarországgal foglalkozik. 
Meglepő, hogy milyen tájékozott a két háború közti magyar eseményekben és a má-
sodik világháború utáni, magyarországi helyzetben. A szerző általában helyesen látja 
a Horthy-korszak politikájának mozgatórúgóit, az ország szociális viszonyait és azo-
kat a szükséghelyzeteket, amelyek kritikus pillanatokban az ország felelős vezetőinek 
állásfoglalását befolyásolták. A monarchia bukása – véleménye szerint – Magyaror-
szágon is káros következményekkel járt. Ha a monarchia nem bomlik fel, a magyar 
politikai fejlődés – főleg az ország külpolitikai tájékozódása – más irányt vehetett 
volna. Forst de Battaglia elismeri azonban, hogy ennek ellenére is másként alakulha-
tott volna az ország sorsa. Elismeréssel emlékezik meg azokról, akik a nyugati de-
mokráciák felé orientálódtak – főként három főúrról: Bethlen Istvánról, Károlyi 
Gyuláról és Teleki Pálról ír nagy rokonszenvvel – és elítéli azokat, akik az országot 
Hitler és Mussolini politikai kalandjaiba rángatták. Megfeledkezik azonban a bel- és 
a külpolitika kölcsönhatásáról. Nem veszi észre, hogy a nyugati tájékozódás az akkori 
viszonyok között belpolitikai demokratizálódást is megkövetelt volna. A régi és avult 
társadalmi rend szükségszerűen meghatározta az ország külpolitikai irányát is. A 
vezető rétegek – csekély kivételtől eltekintve – kritikus pillanatokban inkább feladták 
közismerten nyugati rokonszenvüket és kapcsolataikat, semhogy lemondjanak előjo-
gaikról és kiváltságos helyzetükről. Forst de Battaglia sajnos adós marad ezeknek az 
összefüggéseknek a tüzetes megvizsgálásával. 

A háború utáni fejlődést négy szakaszra osztja. Az 1945 és 47 közötti szakaszt az 
a törekvés jellemzi, hogy az ország nyugati mintájú demokráciává váljék. Ezt a fo-
lyamatot a kommunista erőszak megszakította. A második periódus az átmenet idő-
szaka. 1947 közepétől 1948 végéig tart. Erre az időszakra esik az ellenzék kiirtása, az 
egyházak elleni harc megindítása és Mindszenty letartóztatása, a kommunista párt és 
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a szociáldemokrata párt erőszakos fúziója, az államosítások, a három éves terv végre-
hajtása, a barátsági szerződések a Szovjetunióval és a népi demokratikus rendszerek-
kel. A koalíció gyakorlati megszüntetésével és a kommunista alkotmány bevezetésé-
vel megkezdődik a harmadik szakasz: az ország bolsevizálása a sztálinizmus szelle-
mében és módszereivel. Ez a folyamat 1953 júniusáig tartott, amikor a kormányzat 
meghirdette az úgynevezett új szakasz politikáját, enyhítette a politikai nyomást, 
lemondott az erőszakos kolhozosításról, megígérte a nehézipar csökkentését és szá-
mos kedvező intézkedést vitt végbe. 

Noha a szerző nagy általánosságban jó adatokkal dolgozik, az eseményekből és 
tünetekből helyes következtetéseket von le és mindvégig történetírói tárgyilagosságra 
törekszik, könyvében mégis több hibára bukkan a magyar olvasó. Így többek között 
gróf Károlyi Mihályról azt jegyzi meg, hogy rövidéletű „szovjet” köztársaságot alapí-
tott, Csatay honvédelmi minisztert nácibarátsággal illeti, a parasztpárti Keresztury 
Dezsőt polgári demokratának tűnteti fel, Gergely Sándor írót következetesen Gör-
gey Sándornak írja, a B-listázásról azt tartja, hogy egyes egyedül politikai szempont-
ok indokolták, túlbecsüli a legitimisták szerepét a magyar politikai életben, a Magyar 
Nemzetet következetesen katolikus újságnak nevezi, a félreállított kommunisták 
közé Boldizsár Ivánt is besorolja és Kádár Jánosról azt írja, hogy árulásért kivégezték. 

Forst de Battaglia könyve hibái és fogyatékosságai ellenéire mégis jeles munka és 
jó útmutató annak a németnyelvű olvasóközönségnek, amely a kelet-közép-európai 
kérdésekben tájékozódni kíván. 

Horogkereszt és vörös csillag Kelet- és Közép-Európában [Otto Forst de 
Battaglia: Zwischeneuropa. Teil 1. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn c. könyvé-

ről] Látóhatár, 1955. (6. évf.) 1. sz. 52-54. o.                                            
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TOLL A SZÁMŰZETÉSBEN 

The Pen in Exile, an anthology, edited by Paul Tabori, published by the Interna-
tional P.E.N. Club Centrefor Writers in Exile, 1954. 227 old. 

A hontalan író egyik legnagyobb problémája műveinek idegen nyelvű kiadása. Az 
írói munka olvasót igényel. Nem író, aki csak íróasztalának ír. A hontalan író nem-
csak otthonát vesztette el, de olvasóit is. Új olvasók toborzása még nem könnyű fel-
adat. Külföldön kevesen olvassák anyanyelvén írott műveit. Kiadó is alig akad, aki 
kiadná őket. Idegen olvasónak idegen nyelven írni vagy jó fordítót találni talán még 
nehezebb. Az idegen kiadók húzódoznak menekült írók műveinek kiadásától. Fordí-
tani kell őket és a fordítás sokszor meg sem közelíti az eredetit. A kiadó meg csak a 
fordítást látja, arról ítél. Aki kísérletet tett már műveinek idegen nyelvű kiadására, 
bizonyíthatja, milyen kálváriát kell az anyanyelvén dolgozó hontalan írónak megjár-
nia, hogy műve nyugati nyelven megjelenjék. 

A hontalan írók eme problémáján akar segíteni a Pen Club, amikor azt tervezi, 
hogy évenként angol nyelvű antológiába gyűjti és kiadja száműzött írók kisebb mű-
veit A kötetek célja, hogy az angolszász olvasóközönségnek, irodalmi szemlék és 
napilapok kritikusainak, valamint a kiadóknak bemutasson menekült írókat. Fel 
akarja hívni figyelmüket jelesebb szerzőkre és alkotásokra, s ezzel megkönnyíteni 
hontalan írók műveinek idegen nyelvű publikálását. 

Az első antológia 1954 végén jelent meg. Tábori Pál szerkesztette. Tizennégy 
nemzet írói szerepelnek a kötetben. Költők, novellisták, esszéisták. Legtöbbjük 
anyanyelvén írta művét, de vannak néhányan, akik már angolul készítették el írásukat 
és ezek a jobbak. A fordításokon megérzik – noha egyik-másik tolmácsolása kitűnő –
, hogy szerzője más nyelven írta és az angol nyelv csak nehezen tudja visszaadni a mű 
eredeti légkörét, hangulatát, feszültségét. 
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A kötet első részében Tábori Pál a szerkesztés munkájáról számol be, Storm 
Jameson – a menekült írók ügyeinek buzgó istápolója – és Maria Kuncewicz – len-
gyel írónő, a hontalan írók Pen központjának elnöke – a menekült írók problémáiról 
és lehetőségeiről ad áttekintő képet. 

A második részben huszonegy novellát talál az olvasó. Aztán a költők következ-
nek, összesen tizenheten. Végezetül néhány tanulmány fejezi be a kötetet, A tanul-
mányok közül legjelesebb Salvador de Madariaga kis írása Spanyolország és a Nyu-
gat címmel. Az orosz származású George Adamovich Gide-del való találkozásait írja 
meg, az ugyancsak Oroszországban született A. G. Colin a nagy orosz íróról, Gogol-
ról készít portrét. 

A kötetben négy magyar író műveit találjuk. Kenedy Róbert és Saly János – 
mindketten angolul írnak – három, illetve két költeménnyel szerepel. A két fiatal 
költőt a magyar közönség nem nagyon ismeri. Költeményeik angol nyelvű irodalmi 
folyóiratokban jelentek meg. Szabó Zoltántól novellát olvashatunk Tábori Pál gon-
dos fordításában. A negyedik magyar Barlay Katalin, aki 1937 óta él Angliában és 
főleg gyerekeknek ír. 

A Pen Club hasznos munkát végzett az antológia kiadásával. Több mint negyven 
hontalan írót mutatott be az angolszász olvasóközönségnek. Reméljük, hogy a kö-
vetkező kötetben több magyar írónak és költőnek jut hely. Elsősorban olyanoknak, 
akiknek eddig nem volt alkalmuk angol olvasók előtt bemutatkozniok. 

Toll a száműzetésben Látóhatár, 1955. (6. évf.) 1. sz. 51-52. o.  
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EGY POLITIKUS ÖNLELEPLEZÉSE 

Sulyok Dezső könyve nagy csalódás azoknak, akik remélték, hogy a valóságnak 
megfelelő képet kapnak az elmúlt négy évtized magyar politikai történetéről. 

A szerző bevezetője szerint a könyvnek az a célja, hogy a külföld a történelmi 
igazságot megismerje. Azt akarom – írja –, hogy nemzeti tragédiánk ne meghamisít-
va álljon a világ közvéleménye előtt. Azután azt is megjegyzi, hogy munkájában ked-
vezés vagy ellenszenv senkivel szemben sem vezette. 

Valóban nagy szükségünk van olyan műre, amely alaposan és minden részletre ki-
terjedően feldolgozza a két háború közötti és a második világháborút követő évek 
politikai történetét. Ha, tehát valaki ilyen munkára vállalkozik, szándéka örömmel 
üdvözölendő. Különösen ha kijelenti, hogy a történelmi igazság feltárására törekszik 
és tárgyilagosan kívánja szemlélni az elmúlt eseményeket. 

Ilyen feladatra viszont történetíró kívántatik. Sulyok Dezső nem történetíró. Túl 
sokat markolt, amikor történelmi művet akart írni és a történelmi igazságot tárgyila-
gos vizsgálat alapján kívánta felderíteni. A történetírónak először is alaposan ismerni 
kell a tárgyat, amelyet fel akar dolgozni, munkájában a tudomány módszereit kell 
követnie, az igazságot kell kutatnia, nem pedig a maga nézeteinek az igazolását ke-
resnie és nem utolsó sorban mentesnek kell lennie a feldolgozandó tárgyhoz fűződő 
minden fajta érzelmi kapcsolattól. Az egyén élete bonyolult. A társadalomé még 
inkább. Egyes jelenségek és történések sok összetevő eredményei és ennek folytán a 
történetírónak óvakodnia kell attól, hogy a problémákat leegyszerűsítse, mindenre 
egyértelmű és gyors választ találjon és az alapjában összetett problémákat egyszerű 
formulákkal és kellően meg nem indokolt magyarázatokkal oldja meg. 

A fentiek alapján a könyv nem tudományos mű. Az olvasó komoly hiányokra 
bukkan a szerző tárgyismeretében. Forrásművei bizonyítják, hogy a témáról szóló 
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sok fontos munkát nem ismer és olyan forrásokat is felhasznált, amelyeknek nemcsak 
tudományos értéke, de a valósághoz való viszonya is meglehetősen kétes. Vizsgáló-
dási módszere nem tudományos. Adatainak felhasználásában, csoportosításában és 
következtetéseiben részrehajló. Eleve megfogalmazott tételekkel dolgozik, amelyek-
hez azután bizonyítékokat keres, figyelmen kívül hagyva, hogy lehetnek ellenbizo-
nyítékok, amelyek könnyen megdönthetnék az előre elkészített tételt. Végezetül 
történelmi munkákban általában háttérbe szorul a szerző személye. Ebben a műben a 
szerző áll az előtérben és a történelem eseményei csak azt a célt szolgálják, hogy a 
szerző nézeteit igazolják. Ennek következménye, hogy a személyével kapcsolatos, 
sokszor jelentéktelen megnyilatkozásoknak is nagyobb figyelmet szentel, mint egyes 
fontos történelmi eseményeknek és jelenségeknek. 

Sulyok Dezső könyve nem történelmi munka. Nem szabad tehát a történelmi 
művek mértékével mérni. Könyvében egy politikus szól hozzánk, hogy elmondja 
nézeteit a két háború közötti magyar politikáról. Az olvasó tehát semmiképpen sem 
ismerheti meg a történelmi igazságot, hanem csak Sulyok Dezső véleményét a korról 
és annak közszereplőiről. A könyv a memoár irodalomhoz áll legközelebb, de mint-
hogy elsőrendű célja nem a történelmi visszapillantás, hanem egyéni nézetek tudato-
sítása és politikai közszereplők feletti ítélet, politikai vitairatnak kell tekintenünk. 

Nézzük ezek után, mit tudunk meg a könyvből Sulyok politikai nézeteiről? 
A mű tele van ellentmondásokkal és az olvasó a végén nem tudja, demokrata po-

litikussal vagy pedig reakciós ellenforradalmárral van-e dolga. Sulyok ugyanis haladó 
és demokrata gondolatokat retrográd nézetekkel vegyit. Az olvasó bizonytalan, me-
lyik az igazi Sulyok. Vannak a könyvnek fejezetei, amelyek egy a valóságot jól látó, 
helyesen következtető és nyugati értelemben vett demokrata politikus felfogását 
tükrözik. Más fejezetekben viszont a két háború közötti időből annyira ismert reak-
ciós, ellenforradalmi és minden haladást megvető irányzatok hangja szólal meg. 

Sulyok több helyütt hangsúlyozza, hogy a külföld rosszul ismeri az elmúlt négy 
évtized magyar eseményeit és „Magyarország... feltámadásának útját egy körülötte 
kialakult nagyarányú és szövevényes, szervezett történelemhamisítás zárja el.” Törté-
nelemhamisításon a szerző azt a propagandát érti, amelyet a szomszédos államok a 
magyarság jóhírnevének rontására és hitelének csökkentésére folytattak. Sulyok 
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könyve ezt a propagandát szeretné ellensúlyozni és a „történelemhamisítás”-sal 
szemben a történelmi valóságot megmutatni. Csak az a baj, hogy az általa megrajzolt 
„történelmi valóság” nagyon, hasonlít az elítélt „történelemhamisítás”-hoz. Mert, ha 
egy idegen a könyvet elolvassa, nem azt a következtetést vonja le, hogy a magyarság 
ellen rosszindulatú rágalomhadjárat folyt, hanem, hogy a magyarság demokratikus 
mivoltában joggal lehet kételkedni. Hiszen Sulyok szerint a két háború közötti és a 
második világháború utáni vezetőréteg német, illetve szovjet kollaboráns volt, az 
ország közéletének első vonalában egy-két kivételtől eltekintve csak kvalifikálatlan 
politikusokat találunk, a kormányok tehetetlenek és tehetségtelenek voltak, alig volt 
egy-két igaz ember és az ellenzék sem különbözött sokban a vezetőktől. A könyvből 
kitűnik, hogy a második világháborúban nem akadt valamirevaló tömeg, amely a 
szövetségesek ügyét támogatta volna és az ellenállási mozgalom is csak „úgynevezett” 
volt, amely joggal érdemelte ki Sulyok Dezső megvetését. A háború után az ország-
ban csak a kollaboránsok jutottak szóhoz, akik a szovjet megszállók „alkotmányos 
álarc alatt prezentált bizalmi emberei” voltak. Íme, ilyennek festi le Sulyok a magyar 
közéletet és ez a kép nem sokban különbözik a „történelemhamisítók” felfogásától. 
Sulyok szerint az egész magyar közélet romlott volt és csak időnként emelkedett ki 
egy-egy valamirevaló politikus. A legigazibb persze maga a szerző, akinek a könyv 
szerint mindig igaza volt, mindenkinél jobban látta a követendő utat, szinte egyma-
gában képviselte a magyarság jobbik részét és csodák csodájára sohasem tévedett. 
Sulyok elhallgatja, hogy a két háború között voltak az országban figyelemreméltó 
demokratikus csoportosulások, haladó szellemi és politikai irányzatok, a népjogokért 
és a szociális igazságért lelkesedő tömegek. Ha mégis megemlékezik róluk, (polgári 
radikálisok, szociáldemokraták, paraszti radikálisok, stb.) akkor csak a lebecsülés és a 
megvetés hangján Az országban voltak demokrata erők, amelyek előbb vagy utóbb 
megváltoztatták volna az ország sorsát. Sulyok azzal, hogy erről nem vesz tudomást, 
lényegében azokat igazolja, akiknek külföldön meglehetősen rossz véleményük van a 
magyar népről, és akik szerint a magyarság teljesen alkalmatlan a demokráciára. 
Természetesen nem arról van szó, hogy szépítsük a helyzetet, de az igazságnak tarto-
zunk annak megállapításával, hogy Magyarországon nemcsak tehetetlen és idegen 
érdekeket szolgáló kormányrendszerek, megbízhatatlan és korrupt ellenzék (ami 
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szintén vitatható), de a nemzet dolgaiban jól látó, demokrata irányzatok is működ-
tek. A külföld tehát nem kap valami vigasztaló képet a magyar politikai viszonyokról. 
De hogyan is várhatunk mást, amikor Sulyokot nem a történelmi igazság megisme-
résének a vágya, de elsősorban személyes érzelmek és indulatok fűtik. 

A szomszéd népeket például olyan felületesen jellemzi, és olyan jelzőkkel illeti, 
mint a két háború közti revizionista röpiratok. Az ellenünk elkövetett méltánytalan-
ságokat hűvösen és okosan kell tárgyalni, érvekkel kell küzdeni az igazságtalanság 
ellen, nem pedig átkozni és gyalázni azokat, akik vétettek ellenünk. Indulatainkat 
ezzel ugyan levezetjük, de nem valószínű, hogy az ügynek használunk. Sulyok túlsá-
gosan nagy jelentőséget tulajdonít a „masarykizmus”-nak. A problémát meglehető-
sen leegyszerűsíti, aki nemzetünk több évtizedes külpolitikai sikertelenségét csak 
Masaryk és Benes „ártó” működésével magyarázza. Nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy sok történelmi tény is ellenünk szólt és a vezető nyugati politikai 
köröket ezek is befolyásolták, nemcsak Masaryk, Benes és a többiek propagandája. A 
probléma sokkal bonyolultabb és nem intézhető el egyszerűen a masarykizmus kár-
hoztatásával. Sulyok a valóságnak megfelelően tárgyalja a trianoni béke létrejöttének 
körülményeit, az országra kényszerített határozatok igazságtalanságait, de amikor 
minderre magyarázatot keres, nem talál egyéb érveket, mint az irredentizmus agyon-
csépelt szólamait. A téma sokkal alaposabb és emelkedettebb hangú tárgyalást érde-
melt volna. És még valamit. Sulyok váltig hangoztatja, hogy Csehszlovákia nem volt 
demokrata és humanista állam, de akaratlanul is bizonyítványt állít ki arról, hogy 
Magyarország sem volt az. 

Az ország külpolitikai tájékozódásának ügyében is több ellentmondásra bukkan 
az olvasó. Egy helyütt azt írja a szerző, hogy Magyarország németbarát politikája 
„történelmi szükségszerűség volt... ez volt számára az egyetlen járható út.” Ezt a 
politikát kellett szerinte követnünk, mert „nem futhattunk jajgatva gyilkosaink után, 
hogy adják meg nekünk a kegyelemdöfést.” Néhány oldallal tovább viszont már azt 
írja, hogy a német orientáció helytelen volt „Nekem, alig volt olyan felszólalásom – 
jegyzi meg –, amelyben valamilyen formában szóvá ne tettem volna a német ve-
szélyt.” Az olvasó fogja a fejét. Hogyan? Képtelenség a német külpolitikai tájékozó-
dás szükségszerűségeit elismerni és ugyanakkor elítélni azokat, akik következetesek 
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voltak ennek a szükségszerűségnek a felismerésében. Ha a német orientáció törté-
nelmi parancs volt, akkor miért ítélendők el azok, akik ennek értelmében cseleked-
tek? Az olvasó mindvégig bizonytalanságban marad afelől, hogy Sulyok szerint mi-
lyen külpolitikát kellett volna követnünk. 

Ellentmondanak egymásnak a zsidókérdésben tett megállapításai is. Elítéli a zsi-
dók ellen elkövetett vétkeket, de helyesli a zsidóság korlátozásának, visszaszorításá-
nak a politikáját, következetesen „zsidó nemzeti kisebbség”-ről ír és állandóan han-
goztatja, hogy a zsidók milyen nagy arányszámban vettek részt a munkásmozgalom-
ban, a polgári radikalizmusban és elsősorban a két proletárdiktatúrában. Ezekről a 
kérdésekről olyan hangon ír, amelyet antiszemita röpiratokból ismerünk. Egyes kö-
vetkeztetései szinte nevetségesek: például az a megjegyzése, hogy Nagy Imre csak 
azért volt „színlegesen” miniszterelnök, mert nem zsidó. Egyébként hatalommal is 
felruházták volna. Sulyok úgy látszik, nem tudja, hogy kommunista államban a hata-
lom birtokosa a párt és nem a kormány, az első ember pedig a párt vezetője, nem 
pedig a miniszterelnök, függetlenül attól, hogy zsidó-e vagy sem. 

A „Magyar Tragédia” szerzője több ízben heves szavakkal ítéli el a kollektív fele-
lősségre vonást. Legélesebben talán a csehszlovákiai magyarság ügyében. Ez nagyon 
helyes. Viszont – amint a könyvből megtudjuk – 1945 szeptemberében egy választó-
jogi értekezleten azt javasolta, hogy azoknak a körzeteknek a választási jogát egy 
választásra függesszék fel, amelyekben 1939-ben a nyilas pártok abszolút többséget 
kaptak. Milyen címen ítéli el tehát a kollektív felelősségre vonást, aki maga is kollek-
tíve akarja megbüntetni egyes választókerületek lakosságát? 

Nem tudjuk, miként vélekedjünk a szerzőnek a náciellenes ellenállásról kifejtett 
nézeteiről. Amikor 1943 januárjában visszajött a frontról, azt mondta Bajcsy-
Zsilinszky Endrének, hogy „meg kell kísérelni a háborúból való kilépést”. Később 
viszont lebecsülő és gyűlölködő hangon emlékezik meg azokról, akik valóban megkí-
sérelték a háborúból való kilépést. Érthetetlen, hogy egy magát náciellenesnek, a 
szövetségesek barátjának és demokratának valló politikus annyi megvetéssel beszéljen 
azoknak az igaz magyaroknak a mozgalmáról, akik vállalkoztak az ország sorsának 
megváltoztatására. Az ellenállási mozgalom méreteiről mindenkinek lehet egyéni 
véleménye, de kétségbe vonni a benne résztvevők tisztességét s a jó ügy szolgálatának 
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a szándékát, szinte megbocsáthatatlan vétek. Sulyok állandóan „úgynevezett ellenál-
lásról” beszél. Kifejti, hogy az „ellenállásnak nevezett – alapjában véve kezdettől cél-
talan – mozgalom”-ban elvi okokból nem vett részt. „Nem akartam a bolsevizmus 
kollaboránsává és oroszok vezetőjévé lenni” – adja meg önmagának a felmentést. 
Mintha Bajcsy-Zsilinszkyt és társait a szovjet kollaboráció és a muszkavezetés szán-
déka vitte volna az ellenállás táborába? Ilyen hangon a nácizmus megmaradt hívei 
beszélnek, nem pedig egy magát demokratának valló és sokak által annak tartott 
politikus. Sulyok állítólag azért vált ki az ellenállási mozgalom politikai szervéből, a 
Függetlenségi Frontból, mert a kommunisták részvétele miatt kollaboránsnak tartot-
ta. Nem értjük azonban, hogy 1945-ben miért vetette magát olyan vehemenciával 
ennek a szervezetnek és a szervezethez tartozó kisgazdapártnak a munkájába. Avagy 
a Függetlenségi Frontban való részvétel akkor már nem volt kollaboráció? Sulyok 
természetesen ezúttal is adós marad a válasszal. 

Meglepő, hogy Sulyok milyen megvetéssel beszél a progresszív és demokrata 
mozgalmakról. A polgári radikálisokat – noha a maga demokrata mivoltának igazo-
lására az ő tételeiket és követeléseiket hangoztatja – idegen szemléletűeknek, nem-
zetelleneseknek és a magyar nemzeti lét különleges követelményei iránt érzéketle-
neknek nevezi. Szemükre veti, hogy „külföldi társadalmak intézményeit akarták 
megvalósítani Magyarországon”. Magyarul: bűnük, hogy nyugati demokráciát akar-
tak. Azt természetesen mondanunk sem kell, hogy 1919-ért is őket terheli a felelős-
ség, a szociáldemokratákkal együtt. Érthetetlen a düh, amellyel Sulyok a szociálde-
mokrata pártról megemlékezik. Felújítja az ellenforradalmi korszak szinte minden 
rágalmát, sőt kiegészíti őket azokkal, amelyeket a szociáldemokrácia megszűntetése 
után a kommunisták terjesztettek. Sulyok megalkuvónak nevezi a szocialistákat, azt 
írja, hogy parlamenti frakciójuk a kor ellenforradalmi szellemét tükrözte vissza, a 
zsidótörvények kényszerére végrehajtott néhány személyi változást úgy magyarázza, 
hogy a párt sietve hajtotta végre soraiban a nürnbergi törvényeket Attól sem riad 
vissza, hogy a mozgalom, olyan tiszteletreméltó vezetőit, mint Szeder Ferencet és 
Kabók Lajost rendőrspiclinek és nácibarátnak denunciálja. Mik a bizonyítékai? El-
lenőrizhetetlen rendőrtiszti vallomások, beszédekből kikapkodott félmondatok és az 
a tény, hogy bizonyos időszakban szabadlábon voltak. Revolverújság dolgozik ilyen 
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módszerrel, nem pedig történelmet író politikus. Természetesen a radikális paraszti 
irányokról is csak a lebecsülés hangján szól. A népi írók mozgalmát meglehetősen 
röviden intézi el. (Németh Lászlóról nincs más mondanivalója, mint hogy „vak-
vágányra futott”. Az olvasó hiába várja, hogy a szerző megmagyarázza, miként is 
értendő ez a „vak-vágány”). Kovács Imre egy félmondatának rossz értelmezése alap-
ján azt állítja, hogy a kommunisták állították fel a külön parasztpártot. Ha Sulyok 
Dezső tárgyilagos akart volna lenni, közölnie kellett volna, hogy a Parasztpárt 1939 
nyarán alakult, amikor Rákosi még a Csillag-börtönben tartózkodott és a kommu-
nistáknak is más gondjuk volt, mint a „külön parasztpárt” felállítása. A pártot 1945-
ben nem kellett „felállítani”, mert 1939 óta létezett. 

Sulyok valódi politikai nézeteire nagyon árulkodó ahogyan, a földreformról ír. 
1945 tavaszának mérhetetlen jelentőségű eseményét, „Vorosilov-féle földreform”-
nak nevezi. Aki ebben a földreformban nem lát egyebet, mint a szovjet megszállók 
egyik aktusát, az nem nagyon tarthat számot arra, hogy bárki is komolyan vegye 
agrárpolitikai fejtegetéseit. 

A szerző „A Magyar Tragédia” első kötetében tulajdonképpen a két háború közti 
politikai eseményeket szándékozta feldolgozni, Hozzáfűzött azonban egy részt, 
amely a második világháború utáni évek történetével foglalkozik. E résznek ehhez a 
kötethez való csatolását nem indokolja más, mint a szerzőnek az a szándéka, hogy – 
azokban az években kétségtelenül helyes és feltétlenül tiszteletreméltó – politikai 
küzdelmét ismét bemutassa és mai ellenfeleit még ebben a kötetben a szovjet meg-
szállók és a kommunista párt kiszolgálásával, a magyar nép elárulásával vádolja. Poli-
tikai pletykákat beigazolódott tényeknek tüntet fel és ezek alapján ítél. A könyvnek 
ez a legrosszabb fejezete. Pontatlan, helytelen adatokat tartalmaz, rosszindulatú, 
elnagyolt és durva hangú. Méltatlan a szerzőhöz. Elárulja, hogy célja nem a törté-
nelmi igazság kutatása, hanem emigrációs politikai ellenfeleinek a ledorongolása. 

A könyv azzal fejeződik be, hogy a szerzőt Mindszenty hercegprímás küldte kül-
földre, miután „bizonyos lehetőségeket” előkészített neki. Ezzel igazolja a kommu-
nista hatóságok vádját, hogy a prímás a külfölddel szövetkezett a kormányzat meg-
döntésére. Ízléstelen a bebörtönzött bíborosra való hivatkozás, de egyébként is érthe-
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tetlen, miért fontos egy demokrata politikusnak, hogy a hercegprímás megbízottjá-
nak tűntesse fel magát. 

Meg kell emlékeznünk, végül a könyv erényeiről is. Vannak részletei, amelyek ki-
tűnően sikerültek. Így többek között a trianoni béke megszületésének körülményei-
ről, a proletárdiktatúra és az ellenforradalom atrocitásairól, a románok behívásáról és 
a Horthy-korszak kezdeti időszakáról szóló fejtegetések. Dicséretreméltó, hogy tö-
méntelen sok adatot gyűjtött össze ennek az eddig csak hiányosan megírt korszaknak 
a bemutatására. Ugyancsak kitűnő néhány részlete, amelyben Magyarország második 
világháborús politikai életéről, néhány politikusáról (pl. Teleki Pálról, Imrédyről, 
Bárdossyról, valamint a politizáló tisztekről) és a nyilasok működéséről mond ítéletet 
Végül nem lebecsülendő érdeme a könyvnek, hogy megemlékezik néhány olyan 
politikai eseményről és nyilatkozatról is, amelyet az emigrációban megjelent memoá-
rok szerzői kihagytak művükből.  

Egy politikus önleleplezése [Sulyok Dezső könyvéről] Látóhatár, 1955. (6. 
évf.) 3. sz. 197-202. o.  
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HABSBURG OTTÓ KÖNYVE 

Habsburg-Lotharingiai Ottó: Döntés Európáról, Amerikai Magyar Kiadó, Köln, 
1955, 136 old. 

Habsburg-Lotharingiai Ottó ebben, a kis könyvben magyarul is kiadta az elmúlt 
években írt tanulmányait és előadásait. A „Döntés Európáról” német nyelven jelent 
meg először „Entscheidung um Európa” címen. Az olvasó érdeklődése nem annyira 
a könyvben közölt nézeteknek szól mint inkább a szerző személyének, hiszen Habs-
burg-Lotharingiai Ottó eddigi működése során nem igen adta tanújelét annak, hogy 
a politikai, gazdasági és jogi tudományoknak olyan művelője volna, akinek a, meg-
nyilatkozásai mindig érdekesek és jelentősek. Néhány előadása, meglehetősen ismert. 
Európai és főleg közép-európai kérdésekkel foglalkoznak. Aki ezekben a kérdések-
ben valamennyire is járatos, annak Habsburg-Lotharingiai Ottó előadásai nem 
mondanak sok újat. 

Habsburg Ottó – az előttünk fekvő könyv szerint Habsburg-Lotharingiai Ottó – 
osztrák, és magyar trónkövetelő. Ezt azzal is kifejezésre juttatja, hogy a magyar ki-
adáshoz, írt előszót nem teljes nevével, hanem csak az uralkodóknál szokásos „Ottó” 
névvel jegyzi. Könyvét az olvasó azért lapozza érdeklődéssel, mert tudni szeretné, 
miként vélekedik európai és magyar problémákról az, akit hívei a nem létező magyar 
trónra akarnak juttatni, és aki a királyi méltóság jogszerű örökösének tekinti magát. 

A „Döntés Európáról” két részből áll. Az első rész az európai és a közép-európai 
kérdésekkel foglalkozik, a második az állami élet alapelveit tárgyalja. 

Habsburg Ottó Európáról vallott nézete egyezik azoknak a főkent katolikus (nem 
vallási, hanem politikai hovatartozandóságra gondolunk), politikusoknak a vélemé-
nyével, akik szerint Európának kereszténynek kell lennie és akkor minden bajunk 
megoldódik. Ez a nézet tiszteletreméltó és nem is akarunk érvelni ellene. A szerző 
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azonban nem válaszol arra a kérdésre, amely az olvasóban szükségszerűen felvetődik: 
hogyan lehet egész Európát kereszténnyé tenni – mármint olyan kereszténnyé, hogy 
a politikai katolicizmus és a szerző tetszését elnyerje – és mi történik kontinensünk-
kel, hogyan oldódnak meg problémáink, ha Európa valamilyen oknál fogva mégsem 
lesz úgy keresztény, ahogyan azt a fent nevezettek elképzelik? Nem valószínű, hogy 
az európai problémák megoldásának csak a kereszténnyé válás az egyetlen útja. Két-
ségbe kellene esnünk, ha így volna. Bizonyára vannak más utak és lehetőségek is, 
hogy a mai áldatlan helyzet megváltozzék és kontinensünkön a béke és a szabadság 
uralkodjék akkor is, ha nem leszünk egyes keresztény politikusok kedvére való ke-
resztények. 

Habsburg Ottó az egyesült Európa híve, azé az egyesült Európáé, amely a keresz-
tény elvek és politikai elképzelések alapján születik meg. Tiszteletben tartjuk a meg-
valósítására irányuló szándékot. Csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy az érvek, ame-
lyeket felsorol, nagyon gyengék. Általában közhelyek, amelyeket unos-untalan hal-
lunk hatásra és voksra vadászó politikusok szájából. A szerző hozsannát zeng Európa 
életerejéről. Joggal. De mi bizonyítja szerinte kontinensünk életerejét? Egyetlen 
bizonyítékot sorol fel és magyaráz;: az európaiak jó katonák. Mikor szokunk le arról, 
hogy értéknek és az életerő megnyilatkozásának csak a katonai erényeket és tehetsé-
get tartsuk. Legyünk büszkék az európai népek életerejére: de nem arra, hogy bátran 
mennek a halálba, hanem, hogy megállják a helyüket az alkotó munkában, az ember 
javát és fejlődését szolgáló erőfeszítésekben, életünk megszépítésében. Európa akkor 
is van és él, ha történetesen nincs hadserege, és ha a nemzetek nem lelik kedvüket 
abban, hogy negyedszázadonként vágóhídra menetelnek. Nagy szellemeinkre, alko-
tásainkra, emberbaráti és technikai intézményeinkre legyünk büszkék, ezek életerőnk 
megnyilatkozásai, nem pedig katonai képességeink és militarista lelkesedésünk. Eu-
rópát a könyvtárakban, a templomokban, az alkotók íróasztalainál, a tudósok labora-
tóriumaiban, a gyárakban és a mezőkön, az iskolákban és a családi otthonokban 
keressük, ne pedig a csatatereken. És még valamit. Habsburg Ottó felsorol néhány 
nevet, amelyek viselői „Európa hősi hagyományainak” hordozói. Moscardo tábornok 
és Mölders ezredes bátor és jó katonák voltak, de erősen vitatható eszmék szolgála-
tában kellett katonai képességeiket kifejteniük és bebizonyítaniok. A hősiesség és a 
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katonai képesség önmagában nem erény. Erénnyé csak a cél teszi, amelynek érdeké-
ben alkalmazzák. Európa „hősi hagyományainak” csak azok lehetnek a hordozói, 
akik nagy és szent célok érdekében küzdöttek és haltak meg, még akkor is, ha nem 
voltak képzett és edzett katonák. Vannak ebben a részben meghatározások, ame-
lyekkel az olvasó nem tud mit kezdeni. A szerző azt írja, hogy „az európai... kitelje-
sedett egész ember”. Az amerikai vagy ázsiai nem az? Aztán: „az európai nem cso-
portlény, nem egykönnyen állítható rajoszlopba.” Sajnos, az utóbbi évtizedekben 
főleg európaiakat állítottak rajoszlopba. Avagy: „a demokrácia ... az emberi jogok és 
a keresztény civilizáció uralmát jelenti.” És Japánban vagy Indiában, ahol nem a 
keresztény civilizáció uralkodik? Ott sohasem születhetik demokrácia? A szerző 
panaszkodik, hogy a demokráciának ez a meghatározása „sajnos, sehogyan sem ment 
át a köztudatba”. Ez teljesen érthető. 

Habsburg Ottó szerint Közép-Európa mai bajainak oka a monarchia felosztása. 
A Monarchiában – nézete szerint – minden jó volt, és ha nem bomlasztják szét, a 
dunavölgyi népek sok vért és szenvedést takarítottak volna meg. A szerző úgy tár-
gyalja a kérdést, mintha az Osztrák-Magyar Monarchia bukását csak egyes nemzeti-
ségi vezetők és mozgalmak bomlasztó tevékenysége idézte volna elő. Nem vesz tu-
domást a történelmi kutatás eredményeiről, amelyek szerint a Monarchia összetartó 
erői széthullottak és – nem kis részben a Habsburg-ház és tanácsadóinak hibájából – 
olyan bajok emésztették, amelyek szükségszerűen tragikus véghez vezettek. A „bom-
lasztók” csak kifejezték ezt a fejlődést és legfeljebb meggyorsították a folyamatot. 
Habsburg Ottó nem tanult ősei történetéből. Nem hajlandó belátni, hogy a Habs-
burg-ház sok hibát és mulasztást követett el. Akkor érdeklődött a bajok után, amikor 
késő volt és már nem lehetett segíteni. A szerző természetesen nem védi és nem 
menti az őseit. De a mód, ahogyan a Monarchiáról beszél, és ahogyan néhány fontos 
és kényes kérdésről hallgat, elárulja valódi nézeteit családjának sokszor nem egészen 
épületes magatartásáról és politikai baklövéseiről. Aki ma a Monarchiáról úgy ír, 
hogy csak az előnyeit (a polgárok szabadon utazhattak Máramaros-szigettől 
Bregenzig) domborítja ki, de a birodalom urainak hibáiról és mulasztásairól hallgat, 
figyelmen kívül hagyja a tudomány megállapításait és végső soron elárulja, hogy 
helyesnek tartja az uralkodóház akkori politikáját. A könyv részletesen foglalkozik 
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Közép- és Kelet-Európa jövőjével is. Habsburg Ottó szerint ezt a területet három 
regionális federációnak kellene összefognia: egy lengyel-balti, egy dunavölgyi és egy 
balkáni szövetségnek. Ezek a regionális föderációk belépnének a majdan megalakuló 
Európai Unióba. A dunavölgyi federáció – nézete szerint – Ausztriából, Csehország-
ból, Szlovákiából, Magyarországból és Horvátországból tevődnék össze. Ezek az 
államok az egyenrangúság alapján szövetkeznének. Ennek a tételnek azonban el-
lentmondani látszik az Ausztriával kapcsolatos megállapítása. Ausztria hivatásáról és 
feladatáról dicshimnuszt zeng. Azt írja, hogy „Ausztria több politikai fogalomnál: 
Eszme. ... nem is egy nemzet, hanem a Nyugat közösségének egyik legjelentéke-
nyebb funkcionális hordozója. Ausztriának társaihoz való viszonyát ez a feladata 
határozza meg.” Ebből láthatjuk, hogyan képzeli el a népek egyenrangúságát és 
Ausztria szerepét a javasolt dunai föderációban. Ne csodálkozzunk: így kell írnia egy 
osztrák trónkövetelőnek. De hogyan tudják ezt magukévá tenni azok a honfitársaink, 
akik a magyar trónra invitálják? 

Az első rész sok vitatható nézetet és véleményt tartalmaz. A második rész már 
kevésbé. Ebben az állami élet alapelveit vizsgálja. Magyarázataiban sok figyelemre-
méltó szempontra és helyeslendő megállapításra bukkanunk. Ez egyébként, mint 
írásmű is sokkal különb, mint az első rész. 

Bizonyára sokan egyetértenek a szerzőnek azzal a követelésével, hogy meg kell 
szűntetni a visszaható erejű törvényhozást és nem lehet valamely bírói döntést ké-
sőbb hozott törvénnyel érvényteleníteni. Mihelyst ezt megengedik – írja – a valóság-
ban a bíróságok nem védelmezik többé az állampolgárokat. Helyes az a nézet, hogy 
bármilyen vétséget csak bíróság torolhat meg és csak a független bíróság szabhat ki 
büntetést, mégpedig a bűntett elkövetése előtti hozott rendelkezések alapján. Nem 
szabad továbbá kollektív büntető jellegű közigazgatási rendszabályokat alkalmazni. 

Több érdekes megjegyzést tartalmaz a „Szabadság és állam” című fejezet is. 
Habsburg Ottó a család és az egyház nevelői feladatát védelmezi az állami beavatko-
zással szemben. A gazdasági kérdések közül a pénzleértékelésről azt tartja, hogy ha 
súlyos ok nélkül rendelik el, közönséges lopás. Az állam ezzel a hideg módszerrel 
kobozza el a nép vagyonát. A pénzleértékelés főként a szegény embereket sújtja. Az 
esztelen adózás is a nép megrablását szolgálja. „A magas adóterhek – állapítja meg – 
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mérföldkövei a totalitarizmushoz vezető útnak.” A szerző helyesen mutat rá, hogy a 
kormányok az állampolgárokkal fizettetik meg kötelezettségvállalásuk árát. 

Az utolsó fejezet, amely szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozik, meglehetősen 
közismert általánosításokra szorítkozik. A kommunizmus is sokkal összetettebb és 
bonyolultabb probléma, mint ahogyan Habsburg Ottó elképzeli. Igaz, hogy „nem 
lehet dollárokkal legyőzni”, de az is erősen vitatható, hogy pusztán a vallásos érzés 
megerősítése hatásos ellenszere-e a kommunizmusnak. A kérdés túlságos leegyszerű-
sítésére vall az a megállapítása, hogy például Dél- és Közép-Franciaországban azért 
terjedt el a kommunizmus, mert „a kereszténység az istentelen iskolák áldozata, lett”. 
A valóban vallásos ember aligha lesz kommunista, de ha valaki a kommunizmus 
megszűnését a vallásos érzület megerősítésétől és a tömegeknek az egyházakba és 
vallási szervezetekbe való terelésétől várja, akkor bizony nagyon sokáig kell még vár-
nia. A kommunizmus problémája nem oldható meg ilyen egyszerűen. 

Örömmel üdvözlendő azonban Habsburg Ottó megjegyzése a földreformról: 
„Ott, ahol a latifundiumok, vagy nagybirtokok oly terjedelműek, hogy nagy néptö-
megek földéhségének kielégítését akadályozzák meg, – mint annak idején Magyaror-
szágon, Romániában vagy Lengyelországban – a földreform teljesen jogos és indo-
kolt”. Jó lenne, ha erről birtokukat vesztett arisztokrata és gentry híveit is meggyőz-
né. Végezetül szólni kell még a könyv fordításáról. Az első rész fordítása gyatra. Az 
olvasó bosszankodik a pongyola és idétlen fogalmazáson, a németes szóösszetétele-
ken és mondatszerkezeteken, valamint sokszor a halandzsa határát súroló érthetetlen 
kifejezéseken. A kiadó mégis megdicséri a fordító munkáját, sőt közli: „külön e célra 
felkért lektor a fordítást lelkiismeretesen vetette egybe az eredeti szöveggel...” Aztán 
azzal a felháborító mondattal fejezi be, hogy a lektor feladata „nem volt mindig 
könnyű a szerző rendkívül mélyen járó gondolataira és tömör kifejezésmódjára való 
tekintettel”. Ebben kételkedünk. A magyar nyelv nagyon is alkalmas mélyen járó 
gondolatok kifejezésére és tömör idegen mondatok fordítására. A mi nyelvünk is 
tömör és gondolatainkat legalább olyan jól ki lehet fejezni a magunk nyelvén, mint 
idegen nyelveken. Csak tudni kell magyarul. 

Habsburg Ottó könyve [Habsburg-Lotharingiai Ottó: Döntés Európáról] 
Látóhatár, 1955. (6. évf.) 4–5. sz. 283-286. o.  
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1956  

A KÜLFÖLDI IRODALOM A MAI MAGYARORSZÁGON 

A magyar olvasó mindig szerette a külföldi költők és írók alkotásait. Elsősorban 
a nagy nyugati nemzetek irodalma érdekelte. A kiadók többé-kevésbé igyekeztek 
is kielégíteni ezt az' érdeklődést. Szándékaik azonban nem mindig valósultak 
meg. A politika sokszor beleszólt a kiadói tervekbe és az olvasók vágyai gyakran 
kielégítetlenek maradtak. Ma ugyanez a helyzet. Az olvasók érdeklődése a kül-
földi irodalom iránt éppen olyan nagy, mint a múltban. A háború óta tekintélyes 
mértékben, emelkedett a tudásra vágyó, olvasni szerető és a jó irodalmat értékelő 
emberek száma. Ez az új olvasóréteg is szeretné tudni, mit imák a külföldi írók 
és milyen új művekkel gyarapodott az egyetemes irodalom. Tehát az érdeklődés 
és az igény a régi. Kielégítésük azonban ma még nagyobb akadályokba ütközik, 
mint a múltban. A könyvkiadást az állam végzi és csak azok a művek jelennek 
meg, amelyek a hatalomnak tetszenek. Óvakodnak olyan írások kiadásától, ame-
lyek az államnak vagy szövetségeseinek érzékenységét sértik.  

Ez az összeállítás áttekintő képet igyekszik adni a Magyarországon megjelenő 
külföldi könyvekről. Ez azonban csak részben sikerült, mert a rendelkezésre álló 
forrásanyag meglehetősen csekély volt. A külföldön élő kutató lehetőségei korlá-
tozottak és sokszor csak a legnagyobb nehézségek árán tudja a szükséges adato-
kat megszerezni. A felhasznált adatok hivatalos kiadványokból valók és ellenőr-
zésükre nem volt mód.  

Ezúttal nemi szándékom a fordítások irodalmi értékének tüzetesebb vizsgála-
ta és megítélése. Mindazonáltal nem hallgathatom el, hogy a mai fordítások 
legnagyobb része – nemcsak a költeményeké, de a regényeké is – módfelett he-
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venyészett és könnyelmű. A fogyatékosságok különösen szembeötlők a kellő 
megfontolás nélkül egyre-másra kiadott verses gyűjtemények esetében.  

Magyarországon sohasem jelent meg annyi nyomtatott írásmű, mint a háború 
óta eltelt tizenegy esztendőben. Ez idő alatt csaknem 100 ezer kiadvány látott 
napvilágot. Példányszámuk eléri a 380 milliót. Ebből körülbelül 20 ezer könyv, a 
többi füzet, röpirat, jegyzet, különlenyomat, stb. Ha összehasonlítjuk az 1938-as 
és az 1954-es év adatait, a következő eredményt kapjuk: 1938-ban valamivel 
több mint 8 ezer kiadvány mintegy 17 millió példányban jelent meg, 1954-ben 
20 és félezer kiadványt 41 millió példányban nyomtattak ki.  

A háborút követő évtizedben elsősorban politikai, gazdasági, ismeretterjesztő 
és szakmai írások jelentek meg. A szépirodalomnak meglehetősen szerény szerep 
jutott és különösen 1949 után túlságosan háttérbe szorult. Az államosított kiadók 
a nép igényét ezen a területen sem: mennyiségi, sem minőségi szempontból nem 
tudták kielégíteni. 1945 tavaszától 1955 tavaszáig 455 magyar klasszikus szép-
irodalmi művet adtak ki 3 millió 700 ezer példányban. Mai magyar íróknak 2034 
könyve jelent meg 14 és félmillió példányban. Ezidőtájt elsősorban az oroszból 
fordított művek kiadását szorgalmazták. Valamivel több mint 6200 orosz nyelvű 
iratot és könyvet fordítottak magyarra, összesen 40 millió példányban. Ezek kö-
zött 859 szépirodalmi jellegű volt és teljes példányszámuk megközelítette a 6 
millió 900 ezret. Magyarországon ilyen nagy mennyiségben még sohasem nyom-
tattak ki külföldi írásokat. (A könyvkiadásban érvényesülő politikai szempontok-
ra jellemző, hogy csak a marxizmus-leninizmus 264 fontosabb irata hozzávetőle-
gesen 9 millió példányban jelent meg.) E tekintetben Magyarország az európai 
népi demokráciák sorában a harmadik helyen áll. Csehszlovákiában 51 szovjet 
szerző 1500 szépirodalmi művét, Lengyelországban pedig 56 szovjet költő és író 
1000 könyvét adták ki a háború utáni első évtizedben. Bulgáriában 50 szovjet 
szerző 600 művét és Romániában 28 szerző 50 könyvét fordították bulgár illetve 
román nyelvre. Éveken át csaknem minden három szépirodalmi könyvből kettő 
szovjet író munkája volt. A szomszédos népi demokratikus országok íróinak és 
költőinek 407 könyvét adták ki nálunk tíz év alatt, valamivel több mint 2 millió 
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100 ezer példányban. E számokhoz viszonyítva a nyugati szépirodalmi alkotások 
példányszáma elenyészően csekély.  

* 
A magyar könyvkiadást 1948-ban államosították. A régi kiadókat megszün-

tették és öt nagy állami kiadóvállalatot létesítettek. 1950 második felében a ki-
adókat szakosították és 1953 elején megszervezték a Kiadói Tanácsot, amely 
1954 október 1-én átalakult Kiadói Főigazgatósággá. Felügyelete alá tartoznak 
az összes kiadóvállalatok és az Állami Könyvterjesztő Vállalat. A Főigazgatóság 
gondoskodik arról, hogy a könyvkiadásban egységes irányelvek érvényesüljenek 
és az egyes kiadói ágak között „helyes arányok” alakuljanak ki. Az irányelveket és 
az arányokat a Magyar Dolgozók Pártja határozza meg, elsősorban politikai és 
csak azután irodalmi és szakmai meggondolások alapján.  

Külföldi művek kiadásával az elmúlt években elsősorban a Szépirodalmi 
Könyvkiadó, az Új Magyar Könyvkiadó, a Magvető és az Ifjúsági Kiadó foglal-
kozott. Ezeken kívül a Szikránál, az Akadémiai Kiadónál és a Művelt Nép Ki-
adójánál is jelentek meg idegen szépirodalmi munkák.  

1955 január 1-ig a Szépirodalmi Kiadó adta ki a nyugati klasszikusokat és az 
úgynevezett haladó nyugati könyveket. Ettől kezdve az összes külföldi műveket 
az Új Magyar Könyvkiadó jelenteti meg és a Szépirodalmi csak magyar könyvek 
kiadásával foglalkozik. Kivétel az „Olcsó Könyvtár” nevű vállalkozás, amelyben 
továbbra is jelennek meg idegen könyvek. Az Olcsó Könyvtár a vállalat egyik 
legsikerültebb kezdeményezése. Utánzata Gyulai Pál egykori nevezetes sorozatá-
nak. Kötetei kis alakúak, sárga színűek, 3-4 forint az áruk. Általában 30-40 ezer 
példányban jelennek meg, a magyar szerzők művei 50-60 ezer, egyesek pedig 
100 ezer példányban is, mégpedig hetenként. A nyugati szerzők között megtalál-
juk Thackeray, Verne, London, Stevenson, Prevost, Stendhal, Balzac, Dumas, 
Daudet, Voltaire, Fontane, Mark Twain és Dickens nevét. Az 1954-ben megje-
lent 24 kötetből (ekkor még kéthetenként jelentek meg) 8 nyugati klasszikus író, 
2 orosz klasszikus, 1 szovjet klasszikus (így nevezik ők pl. Gorkijt, Majakovsz-
kijt), 1 mai szovjet, és 1 nyugati „haladó” író alkotása volt. 1955-ben e sorozat-
ban 53 kötet jelent meg. A szerzők megoszlása a következő: 13 nyugati klasszi-
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kus, 3 orosz klasszikus, 4 szovjet „klasszikus”, 2 élő szovjet, 2 népi demokratikus 
és 1 nyugati „haladó”. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó másik ügyes vállalkozása „A Világirodalom 
Klasszikusai” című sorozat, amelyben több értékes nyugati mű is megjelent, noha 
gyakran megcsonkítva. 

Az Új Magyar Könyvkiadó 1945-ben alakult és kezdetben a Magyar Szovjet 
Művelődési Társaság kebelében működött. Célja az orosz és a szovjet irodalom 
termékeinek kiadása volt. Jelentősebb vállalkozásai az Orosz Remekírók soroza-
ta, Gorkij válogatott művei tíz kötetben és Puskin „Jevgenyij Anyegin” című 
verses elbeszélésének új magyar fordítása. 1955 elejétől az Új Magyar Könyvki-
adó az egész világirodalom magyar nyelvű tolmácsolója és átvette a Szépirodalmi 
Kiadó által gondozott „A Világirodalom Klasszikusai” nevű sorozatot is.  

A Magvető Könyvkiadó 1954 őszén létesült azért – mint az egyik lap írta –, 
hogy szépirodalmi művek kiadása terén „egészséges verseny alakuljon ki”. A 
Magvető az Írószövetség kiadóvállalata. Képes Géza költő, a vállalat igazgatója 
így foglalta össze a kiadó céljait: „elsősorban az élő irodalmat akarjuk kiadni. Már 
hallatszottak olyan hangok, hogy az új kiadó a »derékhad« kiadója lesz. Erre csak 
azt a választ adhatom, hogy az írók hadának kiadójává igyekszünk lenni és derék 
műveket fogunk kiadni. Vitatható műveket is kiadunk, csak rossz, dilettáns mű-
veket nem. Ha ilyen művek kiadása szükségesnek mutatkoznék, akkor erre más, 
új kiadót kell alapítani... Amellett, hogy kiadónk anyaga elsősorban az élő ma-
gyar irodalom – természetesen nem mondhatunk le arról sem, hogy a világiroda-
lom egyes műveit mi adjuk ki. Itt főleg azokra a művekre kell gondolni, amelyek 
szakmai szempontból fontosak az íróknak.” Képes Géza a szakmai szempontok-
ból fontos művek között megemlítette Hemingway „The old man and the sea” 
című regényét, Thomas Mann „A kiválasztott” című írását és Shaw egyik drámá-
ját. Ezeknek a műveknek kiadása azonban még mindig késik. Sajnos, a Magvető 
eddig csak részben válthatta be ígéretét. A szakmai szempontoknak úgy látszik 
nem sikerült áttörniük a politikai szempontok sorompóit. 

* 
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Magyarország politikai történetét a második világháború végétől számítva há-
rom szakaszra oszthatjuk. Az elsőt 1945-től 1949 közepéig, a másodikat 1949 
közepétől 1953 júliusáig számítjuk és a harmadik 1953 júliusában kezdődött. Az 
első időszakot a rövid életű demokratikus kormányzás, valamint a kommunista és 
a nem kommunista politikai erőknek a hatalomért folytatott harca jellemzi. A 
küzdelemben – a megszálló hadsereg segítségével – a kommunista párt kereke-
dett felül. A nyílt ellenzéket megsemmisítették és 1949. augusztus 20-án érvény-
be léptették a népi demokrata alkotmányt. Ezzel megkezdődött Magyarország 
szovjet mintájú átalakítása. Ez az időszak – a sztálinizmus kora – 1953 júliusáig 
tartott. A sztálinizmust az úgynevezett új szakasz váltotta fel. Az új kormányzati 
gyakorlat megszüntetett számos esztelen intézményt, több helyes rendeletet ho-
zott és javított az ország közhangulatán. Nagy Imre miniszterelnök azt ígérte, 
hogy ezentúl jobban figyelnek majd a lakosság kívánságaira és igényeire. Ez a 
fejlődés 1955 tavaszán megakadt. A kormányzati politika nem tért ugyan vissza a 
sztálinizmushoz és nem számolta fel teljesen az új szakaszt, de az élet több terü-
letén ismét közvetlen vagy közvetett erőszakhoz folyamodik és propagandájában 
megint a régi szólamokat hangoztatja.  

* 
A politikai életnek ez a hullámzása pontosan megnyilvánult a könyvkiadásban 

is. 1945-ben a demokratikus kormány megnyitotta a határokat Nyugat felé és a 
modern európai irodalom termékei egymásután jelentek meg magyar nyelven. Ez 
a kormányzat egy olyan rendszert váltott fel, amely csaknem ugyanannyira elszi-
getelte országunkat a nyugati művelődéstől, mint a mai uralom. A nácibarát 
kormányok sem nézték jó szemmel amerikai, angol és francia művek megjelené-
sét. A kiadóknak sokszor csak megfeszített erővel sikerült a nyugati demokráciák 
élő irodalmából a valamennyire elfogadható műveket kiválogatniok. Ennek kö-
vetkeztében a háború utolsó éveiben számos jeles nyugati mű ismeretlen maradt 
a magyar olvasóközönség előtt. A háború után a kiadók arra törekedtek, hogy e 
hiányokat pótolják. 1945 és 1948 között – az anyagi nehézségek ellenére is – 
egymásután jelentek meg magyar fordításban a legjobb nyugati szerzők háború 
alatti és utáni művei. A kiadók egymással versengve iparkodtak terveiket végbe-
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vinni és ha nem is sikerült mindig a legjobb anyagot megjelentetniök, dicséretre 
méltó munkát végeztek. A hatóságok nem szóltak bele a kiadói politikába, leg-
feljebb a fasiszta szellemű művek kiadását ellenezték. 1946-ban – felerészben 
inflációs év volt – például az 509 szépirodalmi kiadványból 124, a 102 ifjúsági 
könyvből pedig 19 volt külföldi mű. A következő évben az arányszám javult, 
összesen 744 szépirodalmi alkotás jelent meg. Ebből 238 idegen szerző magyar 
nyelvű könyve volt. Az 1948-ban megjelent 777 szépirodalmi műnek ugyancsak 
kb. egyharmada volt fordítás. 1947-ben 197 ifjúsági regény jelent meg, ebből 51 
idegen volt. Ez az arány nem mondható rossznak, 1937-ben, tehát a háborús 
időszakot megelőző évben, 992 szépirodalmi könyv jelent meg. Körülbelül egy-
harmada, 386 volt fordítás. A 105 megjelent ifjúsági könyvből 17 származott 
külföldi szerzőtől. Meg kell jegyezni, hogy 1946 és 1948 között a külföldi mű-
veknek csak egy részét fordították oroszból, túlnyomó többsége nyugati író mun-
kája volt.  

Ez az irányzat 1949-ben megszűnt. A politikai viszonyok változása következ-
tében a külföldi könyvek aránya mindjobban eltolódott az orosz, a szovjet és a 
különböző kommunista szépirodalmi művek javára. A nyugati irodalom háttérbe 
szorult, jeles európai és amerikai szerzők munkásságát dekadensnek, haszonta-
lannak és ártalmasnak nyilvánították és helyüket mindinkább elfoglalták a régi 
orosz és a szovjet szerzők. A politikában végbement fordulatot a könyvkiadásban 
is fordulat követte. A kommunista párt határozta meg, milyen könyveket tilos 
megjelentetni és melyeket kell feltétlenül kiadni. A párt és a kormány ráparan-
csolta az írókra a szocialista realizmus nevű művészi irányt. Ez az irány azonban 
– miként ez köztudomású – egyetlen valamirevaló művet sem teremtett. Szerzőik 
képzelőereje, emberábrázoló képessége és mesterségbeli tudása annyira alacsony 
és kezdetleges, hogy alig akad olvasójuk. A kormányzat mégis szorgalmazta ki-
adásukat, mert ezektől remélte az oroszosítás sikerét és a Szovjetunió népszerűsí-
tését, azonkívül ezek lettek volna a példák arra, hogy miként kell szocialista rea-
lista művet alkotni. A nyugati irodalmat ebben az időszakban csak néhány régi 
remekíró és egy tucatnyi úgynevezett haladó nyugati író képviselte. Ez utóbbiak 
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haladása főleg abból állt, hogy rokonszenveztek a Szovjetunióval és a kommu-
nizmussal.  

A magyar könyvkiadás e korszakára jellemzőek az 1950 és 1951 év adatai. E 
két esztendőben együttvéve 97 magyar klasszikus művön és a mai magyar szer-
zők 277 munkáján kívül 517 fordítás jelent meg. Ebből 339 orosz. A klasszikus 
orosz irodalmat 40, a szovjet; irodalmat 299 mű képviselte. Tehát a fordítások 
majdnem 60 százaléka szovjet szerzőktől származott, ami valóban nyomasztó. A 
népi demokratikus országok ugyanekkor 89 könyvvel szerepelnek. Az „imperia-
lista országok haladó íróitól 43 művet jelentettek meg. A klasszikus nyugati iro-
dalmat csak 48 alkotás képviselte. (20 francia, 14 angol). Tehát a klasszikus nyu-
gati irodalom részesedése 9 százalékos volt. A magyarországi könyvkiadásnak ez 
az irányzata 1953 végéig tartott. 

* 
Az új szakaszt 1953 nyarán hirdették meg, de a kiadói politika lényegében az 

év második felében is még a régi úton haladt. Az oroszból fordított könyvek még 
mindig túlnyomó többségben voltak. Jó írás alig akadt közöttük. Csak a régi 
orosz remekírók művei vehették fel a versenyt a klasszikus magyar és nyugati 
irodalom alkotásaival. Az orosz remekírók könyvei közül ebben az időben adták 
ki Goncsárov „Oblomov” című regényének új magyar fordítását. A fordítás Né-
meth László kiváló munkája. Sikere érthető. Megjelent továbbá Turgenyev „Egy 
vadász feljegyzései” című könyve, Áprily Lajos ugyancsak jeles fordításában. 
Weöres Sándor átültette magyar nyelvre Tarasz Sevcsenko XIX. századi ukrán 
költő verseit és új kiadásban került az olvasók elé Tolsztoj „Iljics Iván halála” 
című regénye is. A népi demokratikus országok irodalmát 1953 második felében 
országonként 1-2 könyv képviselte. Az úgynevezett haladó nyugati irodalom 
termékeiből megjelent az amerikai Howard Fast két regénye, a „Spartacus” és a 
„Tom Paine”, az olasz Garetto „Fájdalom földje, Szicília” című regénye, amely a 
szicíliai parasztság nyomorát és a földfoglalásokat tárgyalja, továbbá a görög 
Kedrosnak a náci megszállás idejében játszódó története, a „Felséges nép” és egy 
török szerző, Szabahattini Ali „A malom” című írása. Befejezték Aragon „Kom-
munisták” című ötkötetes sorozatát is.  
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A klasszikus nyugati irodalom alig néhány művel szerepelt 1953 második fe-
lében. Négy francia és egy német fordítás mutatja, milyen mostohán bántak ez 
időben a nyugati remekírókkal. Anatole Francétól kiadták a „Jelenkori történe-
tek”-et, amely a harmadik köztársaságot, a polgárságot és a klérust bírálja. A 
másik kötet a „Lúdláb királynő”-t és a „Nyársforgató Jakab meséi”-t tartalmazza. 
Megjelent – Magyarországon első ízben – Stendhal „Lucien Leuwen” című re-
génye is, amelynek magyar fordítása a „Vörös és fehér” címet kapta. A kétkötetes 
munka Stendhal posthumus írása. Csak halála után jelent meg, miért éles társa-
dalombírálata miatt nem lehetett előbb kiadni. A magyar fordítást Illés Endre 
készítette. A Szépirodalmi Kiadó egy kis kötetben közzétette Victor Hugo 71 
költeményét. Ez az első magyar Victor Hugo verseskötet. A bevezető tanul-
mányt Illyés Gyula írta. A német irodalmat Goethe Faustja képviselte. A művet 
Sárközi György fordításában adták ki és a kötet magyarázó tanulmányt, valamint 
bő jegyzeteket is tartalmaz.  

Az 1953 szeptemberében rendezett könyvnapokon hirdették meg a világiro-
dalom klasszikusainak új magyar kiadását. A sorozat – a tervek szerint – 140 
kötetből fog állni. 

* 
Az új szakasz törekvései 1954-ben kezdték éreztetni hatásukat. Noha a szov-

jet szerzők még mindig többségben voltak, a klasszikus nyugati irodalom már 
több művel szerepelt, mint az; előző években. 1954-ben nemcsak a politikában 
mutatkozott bizonyos igyekezet a nép vágyainak meghallgatására és igényeinek 
jobb kielégítésére, de a könyvkiadásban is kezdett érvényesülni az olvasók kíván-
sága. Az állami kiadók vezetőinek tapasztalniok kellett, hogy a szovjet és kom-
munista szellemű, javarészében silány és érdektelen könyveknek nincs olvasókö-
zönségük. A könyvtárosok és a könyvkereskedők bizonyíthatták, hogy az embe-
reket nem érdeklik a szocialista realista művek álproblémái, élettelen figurái és 
mesterkélt konfliktusai. A valóságot ábrázoló, az emberi képzeletet megragadó és 
jól megírt műveket akarnak. A könyvkiadó vállalatok vezetői csak részben aknáz-
ták ki az új szakasz lehetőségeit és még mindig akadtak szép számban olyanok, 
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akik nem értették meg vagy nem akarták megérteni az olvasók felfogását. Ez 
okozta, hogy több értékes és sikerrel kecsegtető kezdeményezés megbukott.  

1945-ben orosz és szovjet szerzők több mint hatvan műve jelent meg magya-
rul. Az „Orosz Remekírók” sorozatában számos értékes munkát kiadtak, de a 
mai szovjet szerzők ismét csak meglehetősen silány és érdektelen művekkel je-
lentkeztek. A legnagyobb sikere kétségtelenül Áprily Lajos új Puskin fordításá-
nak volt. A „Jevgenyij Anyegin” a hivatalos adatok szerint ebben az évben 25 
ezer példányban fogyott el. Újból megjelent Gogol „Holt lelkek” és „Tarasz 
Bulba” című műve, továbbá Tolsztoj „Feltámadás”-a és „Hadzsi Murat”-ja, Gor-
kijtól „Az Anya” és Csehov elbeszélései két kötetben. A szovjet könyvek áradatá-
ból Kiemelkedik Alexej [sic] Tolsztoj „I. Péter” című regénye, Ehrenburg „Párizs 
bukása” című írása, Szurkov válogatott verseinek és Majakovszkij szatirikus köl-
teményeinek gyűjteménye.  

A szomszédos országok irodalmát tízegynéhány könyv képviseli. A cseh 
Jiráseknek a huszita háborút tárgyaló „Mindenki ellen” című regényét Németh 
László fordította. A kötet a huszitizmussal foglalkozó trilógia második része. 
Cselekménye 1420-ban játszódik. Megjelent a századforduló ismert román írója, 
Siavici elbeszéléseinek gyűjteménye és a lengyel Broniewski válogatott verseinek 
kötete is. Továbbá Filimon klasszikus román regényíró „Régi és új urak” című 
munkája és Kukucin szlovák realista író „Falusi regény”-e, azonkívül Jurij Brezán 
szerb író négy elbeszélése („Fridolin a ló”). A szerb egy önálló nyelvet beszélő kis 
szláv törzs. Kelet-Németországban élnek, a németek közé ékelődve. Főleg mező-
gazdasági munkások és szegény parasztok.  

A nyugati kommunista és kommunistabarát írók műveinek kiadását 1954-ben 
is szorgalmazták. Szentkúthy Miklós fordításában megjelent Howard Fast regé-
nye Saccoról és Vanzettiről, az anarchista olasz cipészről és halárusról (magyar 
címe: Amerikai legenda). Kiadták az amerikai Wilson „Cinkváros” című könyvét 
is, amely egy újmexikói bányászsztrájkról szól. A Szépirodalmi Könyvkiadó meg-
jelentette Eluard válogatott költeményeit. Címe: „Mindent elmondani”, összeál-
lította Somlyó György. A többi „haladó” könyv: André Sül: „Párizs velünk van”, 
Courtade: „A fekete folyó”, Henri Maron: „Levelek Indokinából”, Pierre 
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Chabrol: „Az utolsó patron” és Cogniot: „A szökés” (elbeszélések). A második 
világháborúban Észak-Afrikában harcoló ausztrál katonák viszontagságait Eric 
Lambert ausztrál író „Húszezer rabló” című könyve mutatja be, a szerző szemlé-
letének megfelelően angol-ellenes éllel.  

A régi nyugati mesterek több értékes műve jelent meg 1954-ben. Ismét főleg 
francia írók alkotásai. Legjelesebb talán Rabelais „Gargantua és Pantagruel” című 
művének új fordítása, amely Benedek Marcell kitűnő munkája. A kötet hibája, 
hogy csak szemelvényeket tartalmaz és így meglehetősen csonka. Egyesek joggal 
kifogásolták ezt a kiadói politikát, hangoztatva, hogy „a világirodalom legfonto-
sabb klasszikus műveinek csonkítatlan megjelenése nemzeti irodalmunk becs-
ületbeli ügye.” A magyar olvasók elvárják, hogy hamar nem jutnak a mai nyugati 
irodalom alkotásaihoz, legalább a klasszikusokat ne csonkítsák meg, még akkor 
sem, ha – mint a Gargantua esetében – a műnek vannak kevésbé fontos részei is. 
Az olvasót az egész mű érdekli, nem a szemelvények. Ami meg a válogatást illeti, 
nem bizonyos, hogy az olvasó ugyanazokat a részeket tekinti feleslegesnek, mint 
a kiadó. Az olvasónak tehát joga van a teljes műre, és ha kedve tartja, olvasás 
közben túllapozza az „érdektelen” részeket, „A Világirodalom Klasszikusai” soro-
zatában kiadták Balzac „Elveszett illúziók” című kétkötetes regényét, Gyergyay 
Albert bevezetőjével. A többi francia fordítás: Anatole France: „Crainquebille és 
más elbeszélések”, La Fontaine meséd, Prévost: „Manon Lescaut és Des Grieux 
lovag története”. Rostand „Cyrano de Bergerac”-ja, Verne Gyula „A bégum öt-
száz milliója” és „A francia zászló” című regénye, valamint Prosper Merimée, 
múlt századbeli francia író „Colomba” című könyve. Ennek cselekménye Korzi-
kában játszódik, Napóleon hamvai hazavitelének évében. 1954-ben egy francia 
prózai gyűjtemény is napvilágot látott. Diderot és az enciklopédisták műveiből 
közöl szemelvényeket. A kötetet Gyergyay Albert állította össze és látta el jegy-
zetekkel.  

Az angol írók művei közül megjelent Henry Fielding „Jonathan Wild”-ja. A 
XVIII. századbeli neves angol írónak ez a regénye egy felakasztott rablóvezérről 
„A néhai nagy Jonathán Wild úr élettörténete” címen jelent meg magyarul. Az 
Olcsó Könyvtár sorozatában kiadták Thackeray „A nagy Hoggarty gyémánt” 
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című regényét, Jack Londontól „A vadon szavá”-t és Stevenson híres munkáját, 
„A kincses sziget”-et. Ezeken kivül megjelent Shakespeare „Ahogy tetszik” című 
vígjátéka, Swift „Gulliver”-je és Darwin „Egy természettudós utazásai” című 
könyve.  

A német irodalom három jeles művel szerepelt 1954 kiadói jegyzékén. Meg-
jelentek Lenau válogatott versei. A kötet – amelyet Turóczi- Trostler József 
szerkesztett – 80 költeményt tartalmaz, összesen 24 műfordítótól. A régi Lenau 
fordítókból bevették Kerényi Frigyest, Vajda Jánost, Reviczky Gyulát és Babits 
Mihályt. Az élő írók fordításai közül Áprily Lajos, Vas István, Jékely Zoltán, 
Szabó Lőrinc és Jankovich Ferenc munkája a legsikerültebb. Megjelent a múlt 
századbeli jeles német realista író, Theodor Fontane „Effie Briest” című regénye 
is. Fontane ebben a könyvében a múlt század porosz junker társadalmát bírálja. 
1954 tavaszán ismét kiadták Thomas Mann népszerű művét, a „Buddenbrook 
ház”-at, amelyről a kritika főleg azt hangoztatja, hogy „a korai kapitalizmus ha-
nyatlását” ábrázolja. Egy kevésbé ismert német író műve is megjelent: Weerth 
„Humoros karcolatok” című kötete. Weerth Marx és Engels barátja volt. Szatiri-
kus írásainak kiadását valószínűleg ez a körülmény indokolta.  

Az olasz irodalom alkotásai közül Boccaccio Dekameronja jelent meg. Nem a 
teljes, csak válogatás. Ebben az esetben is érthetetlen, miért kellett a Dekame-
ront megcsonkítva kiadni és miért nem szabad az olvasóknak az egész művet 
élvezniük. Az irodalom ügyének mindenesetre nem használ, ha a kiadók e rossz 
szokása még jobban elharapódzik. Értékes vállalkozás volt Lope de Vega színda-
rabjainak és Aristophanes vígjátékainak kinyomtatása, A Lope de Vega kötet 6 
színművet tartalmaz, amelyeket a tavaly elhunyt Gáspár Endre fordított:. A 
múltban Makai Emil, Hevesi Sándor és Körösi Albin foglalkozott Lope de Vega 
darabjainak magyarra való átültetésével. A legújabb időben Gáspár Endre ismer-
tetett meg minket a spanyol mester műveivel. A gyűjteménybe fölvett hat darab-
ból eddig csak kettőt adtak elő. A „Sevilla csillaga” esetében német szöveg alap-
ján készült a magyar fordítás. A darabot 1838-ban mutatták be először Kolozs-
várt és 1839-ben a pesti Nemzeti Színházban. „A kertész kutyája”  című darabot 
Gáspár Endre fordította és a Madách Színház adta elő 1949-ben. Az 
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Aristophanes kötet címe: „Három komédia” és „Az acharnalbeliek”, „A béke” és 
a „Lysistrata” című vígjátékokat tartalmazza.  

Végezetül meg kell emlékezni egy antológiáról, amely a világirodalom anti-
klerikális írásaival ismerteti meg az olvasókat. A kötet címe: „Álszentek cseleke-
detei”. A gyűjteménybe olyan írásokat vettek be, amelyek – a kiadó szerint – 
leleplezik „a klerikális reakció mesterkedéseit”. A szerzők között több nyugati 
írót is találunk, többek között Voltairét, Heinét, Zolát.  

Az Ifjúsági Könyvkiadó 1954-ben a következő nyugati ifjúsági könyveket je-
lentette meg: Andersen: „A császár új ruhája”, Beecher-Stowe: „Tamás bátya 
kunyhója”, Daudet: „Tarasconi Tartarin” és „Tartarin az Alpokban”, Defoe: 
„Robinson”, Grimm: „Jankó szerencséje”, Hauff: „A kis Muck”, Kipling: „A 
Dzsungel könyve” és „Mesék”, Verne: „A tizenötéves kapitány”. A Művelt Nép 
kiadójánál megjelent Mark Twain „Tom Sawyer kalandjai” (Karinthy Frigyes 
fordítása) és „Jámbor lelkek külföldön” című könyve. (Fordította Benedek Mar-
cell).  

* 
1955-ben tovább javult a nyugati irodalmi alkotások aránya, jóllehet a fejlődés 

semmiképpen sem nevezhető kielégítőnek. Hivatalos adatok szerint az elmúlt 
esztendőben 188 magyar és 209 külföldi szépirodalmi munkát adtak ki. összesen 
97 magyar klasszikus mű jelent meg, csaknem 2 millió példányban. A mai ma-
gyar irodalmat 80 regény és 32 verseskötet képviselte, együttvéve 1 millió 360 
ezer példányban. A világirodalom klasszikus alkotásai közül 93 jelent meg; pél-
dányszámuk elérte a 2 millió 400 ezret. A mai külföldi szerzőktől 95 könyvet 
adtak ki. Köztük 46 szovjet, 17 a szomszédos országokból való, a többi pedig 
„haladó” nyugati írók munkája, Ezekben a számokban nincsenek benne az ifjúsá-
gi és mesekönyvek.  

A klasszikus orosz irodalom alkotásaiból 1955-ben kiadták Turgenyev három 
elbeszélését, Szaltikov-Scsedrin meséit és két regényét, Csernisevszkitől a 
„Prologus”-t. Goncsarovtól a „Hétköznapi történetek”-et, Csehovtól a „Három 
nővér”-t és a „Dráma a vadászaton” című regényt, azonkívül Tolsztoj két híres 
művét, a „Karenina Anná”-t és a „Gyermekkor, serdülőkor, ifjúság” című kötetet. 
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Mindkét művet Németh László ültette magyar nyelvre. A Karenina Anna-
fordításról megállapították, hogy a magyar műfordító-irodalom remeke.  

A „klasszikusnak” nevezett szovjet irodalom termékeiből talán csak Alexej 
[sic] Tolsztoj trilógiája, a „Golgota” és Szergej Jeszenyin versei érdemelnek emlí-
tést. Jeszenyin verseinek újbóli kiadása érdekes jelenség, mivel művei a sztálini 
korszakban kommunista indexre kerültek.  

Az új kiadói politika abban is megnyilvánult, hogy a szomszéd népek irodal-
mából nemcsak mai szerzők, de régebbi költők és írók műveit is kiadták. 1955 
őszén megjelent Mickiewicz „Krimi szonettek” című kötete, Slowacki, romanti-
kus lengyel költő válogatott verseinek gyűjteménye (magyarul első ízben), Sien-
kiewicznek, a Quo Vadis szerzőjének „Kereszteslovagok” című műve, Wladyslaw 
Reymont Nobel-díjas regénye, a „Parasztok”, valamint az 1925-ben meghalt 
Zeromski „A hű folyó” című regénye, amelynek cselekménye az 1863-as felkelés 
idején játszódik. Bozena Nemcova „A hűséges pejkó” című meséskötetét is kiad-
ták. A cseh írónő, aki a múlt század közepén élt, irodalmi formába öntötte a cseh 
és szlovák meséket, Megjelent Jaroszlav Hasek „A Balaton partján” című kötete, 
sőt szóba került a „Svejk” kiadása is.  

Szaporodott a németből fordított könyvek száma is. Elsősorban a Kelet-
Németországban élő költők és írók művei. Anna Seghers „A holtak nem vénül-
nek” című regényét, amely a német kommunisták háború alatti állítólagos ellen-
állását tárgyalja, Vajda Endre fordította. Arnold Zweigtől kiadták „Verdun 
iskolájá”-t, Ottlik Géza fordításában és újból megjelentek, Egon Erwin Kisch 
utazó újságíró könyvei a „Kalandozások öt világrészben” és a „Mit láttam Mexi-
kóban”. Stefan Heym, a hajdani amerikai emigráns, „Aranyváros” című első ma-
gyarul megjelent regénye az amerikai Goldsborough városka bányászainak 1949 
évi tíz hetes sztrájkját írja le. A művet a kelet-németországi kommunista sajtó 
megrótta, mert „objektívan ábrázolta az amerikai bányászokat”. 

A nyugati „haladó” írók művei ebben az évben sokkal nagyobb számban je-
lentek meg, mint bármelyik előző esztendőben. A kiadók elsősorban azokat a 
könyveket fordíttatták le, amelyek a nyugati társadalmi viszonyokat bírálják és az 
élet kevésbé derűs oldalát mutatják be. Első helyen az amerikai Howard Fast áll, 
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akinek 1955-ben négy könyve jelent meg magyarul: a „Silas Timibermann” (egy 
amerikai vidéki egyetem tanárának viszontagságai), „Az utolsó madár”, 
„Clarkton” és második kiadásban a „Névtelen ballada”. Az Új Magyar Könyvki-
adó kiadta Aragon „A bázeli harangok” című regényét, amely a század első évti-
zedének francia társadalmát mutatja be és cselekménye 1912-ben, a bázeli szo-
cialista kongresszussal fejeződik be. Robert Merle nem túlságosan izgalmas és 
meglehetősen ponyva ízű regénye („Mesterségem a halál”) azt igyekszik bemu-
tatni, miért és hogyan lesz valaki fasiszta. A szerző első személyben elmondja az 
auschwitzi haláltábor parancsnokának élettörténetét 13 éves korától a lengyel 
népbíróság ítéletéig. René Jouglet francia író „Arany és kenyér” című könyve 
Franciaországban és Kínában játszódik. A kapitalista és a szocialista rendszer 
békés együttélését akarja bizonyítani. Említésre méltó még a franciából fordított 
művek e fajtájából Jules Renard „Az élősdi” és Heléne Parmelin „Rendkívüli 
kiadás” című regénye.  

Az angol „haladó” irodalmat Jack Lindsay képviseli, akinek „Elárult tavasz” 
című regénye (selejtes írás) az angol kommunisták nagyszerűségéről és a mun-
káspárt állítólagos árulásáról igyekszik a magyar olvasót meggyőzni. Vasco 
Pratolini olasz szerző „Szegény szerelmesek krónikája” Firenzében játszódik, a 
húszas évek közepén és a fasizmus elleni harcról tájékoztat. Hans Kirk dán író 
„A rabszolga” című regénye a XVII. században Amerikában folyó gyarmatosítást 
tárgyalja. A szerző ezt a könyvet – első regényét – Koppenhágában, a börtönben 
írta. A gyarmatosítás ügyével foglalkozik egy másik „haladó” írás is: Multatuli 
(valódi neve Eduard Douwes Dekker) holland szerző „Max Havelar” című regé-
nye, amely a hollandok indonéziai gyarmati politikáját bírálja. Dimitris Hadzisz, 
Budapesten élő görög kommunista író, „Hajnali ének” című elbeszéléskötete a 
görögországi partizánharcokat írja le. A Magvető Kiadóvállalat megjelentette egy 
eddig ismeretlen finn író, Maiju Lassila „A kölcsönkért gyufa” című könyvét. A 
regény a „Vidám Könyvtár” sorozatában jelent meg.  

A dél-amerikai „haladó” irodalmat több mű képviselte 1955-ben. Somlyó 
György lefordította Pablo Neruda chilei békeharcos költő jelentéktelen versszö-
vegeit. Egy másik dél-amerikai kommunista írótól, Jorge Amadotól a „Zsubjabá” 
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című regényt adták ki. Alfredo Varela argentin iró könyve, „A sötét folyó” a 
yerba-erdő favágóinak életéről szól. A costaricai Luis Fallas „Mamita Junai” nevű 
regényében a banánültetvények munkásainak sorsát ábrázolja. A chilei 
Teitelboim munkáját is kiadták; címe: „A pampa éneke”. Végezetül ide sorolan-
dó Frank Hardy ausztráliai „haladó" író könyve is, amely „Egy tiszta nő” címen a 
könyvnapok előtt jelent meg. Ezeknek a könyveknek művészi értéke erősen vi-
tatható. Kiadásukat elsősorban politikai szempontok indokolták. 

1955-ben a nyugati klasszikus irodalom több értékes alkotása látott napvilá-
got. A franciák közül Balzac „Goriot apó”-ja és „Ferragus”-a, Flaubert „Bouvard 
és Pécuchet” című írása (Tóth Árpád fordításában és Kardos László magyaráza-
tával), Maupassant-tól „A szépfiú”, Romain Rollandtól a „Colas Breugnon” 
(fordította Jankovich Ferenc), Stendhal-tól a „Vörös és fekete” (3. kiadás), Zolá-
tól a „Lourdes”, valamint George Sand „Mauprat” című regénye jelent meg. Ki-
adták Vercors „Tropi-komédia” című könyvét is, amely a tropikról, egy különös 
majomtörzsről szól. Megjelentették Montesquieu könyvét, a „Perzsa levelek”-et 
(fordította Rónay György) és Voltaire kisregényeit. A legjelesebb vállalkozás 
Molière válogatott vígjátékainak kiadása volt. Ezzel a két-kötetes gyűjteménnyel 
a magyar könyvkiadás régi adósságát rótta le. Sajnálatos azonban, hogy ismét 
csak válogatott művekről van szó és a teljes magyar Moliére-kiadás még mindig 
késik. Érthetetlen, miért nem kerülhetett sor Molière összes színműveinek ki-
adására, hiszen valamennyi kitűnő fordításban rendelkezésre áll. A gyűjtemény 
több mint ezer oldalon 22 Molière darabot tartalmaz. A bevezető tanulmányt 
Illyés Gyula írta és az egyes darabokat bőséges jegyzetek követik. A régebbi for-
dítások közül Kazinczy „Kénytelen házasság”-át és a „Botcsinálta doktor”-t is 
bevették a gyűjteménybe, A két fordítást Illyés Gyula azonban kiigazította, azaz 
lenyeste a túlzott hungarizmusokat. A mű egyébként öt fordítást közöl Illyéstől: 
„A kényeskedők”-et, a „Don Juan”-t, a „Dandin György”-öt, a „Tudós nők”-et és 
a „Képzelt beteg”-et. Weöres Sándortól bevették a Férjek iskoláját. Megtaláljuk 
a gyűjteményben többek között Karinthy Ferenc, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc 
és Vas István fordítását is. Többen hiányolták, hogy nem szerepel a kötetben 
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Illés Endre kitűnő fordítása, a „Versaillesi rögtönzés” és Jankovich Ferenc „Tar-
tuffe”-je helyett a kevésbé sikerült Vas István-féle változatot vették be.  

A klasszikus angol irodalom négy jelentősebb művel szerepelt az 1955-ös 
könyvpiacon. Kiadták Burns válogatott verseit, Milton „Sámson” című drámáját, 
egy angol és skót népballada-gyűjteményt, valamint Shakespeare összes drámáit. 
A Műveit Nép Könyvkiadónál megjelent továbbá Cook „Utazások a világ körül” 
című útleírása. 

A legdicséretesebb kezdeményezés kétségtelenül Shakespeare műveinek ki-
adása volt. A gyűjtemény négy kötetből áll. A bevezető tanulmányt Kardos Lász-
ló írta. Shakespearet a feudalizmussal szemben feltörő reneszánsz-humanizmus 
bajnokának tüntette fel. A bő jegyzeteket Kéry László történelmi áttekintése 
vezeti be. Az egyes drámákhoz készített megjegyzéseket tanulmánynak is beillő 
magyarázat foglalja össze. E magyarázatok felhívják a figyelmet a mű jellemvo-
násaira és fontos tudnivalókat közölnek a darab keletkezéséről, a kiadás történe-
téről, az angliai és külföldi színpadi bemutatókról, a magyar nyelvű fordításokról, 
a művel kapcsolatos cikkekről, kritikákról, ismertetésekről. A gyűjteményt kis 
bibliográfia egészíti ki, továbbá egyes királydrámák jobb megértése érdekében 
Galamb Sándor összeállítása a York és Lancaster család leszármazásáról. A gyűj-
temény, amely négy részre oszlik – királydrámák, vígjátékok, tragédiák és szín-
művek – több régi jeles Shakespeare fordításon kívül helyet ad az újabb munkák-
nak is. Az olvasó élvezettel ismerkedik a királydrámák Németh László által ké-
szített új szövegével, érdeklődéssel olvassa többek között Jékely Zoltán „Makran-
cos hölgy”-fordítását, a „VIII. Henrik”-et Weöres Sándortól. Kosztolányi „Ro-
meo és Júlia” fordítása nem szerepel a gyűjteményben, helyette megtaláljuk Mé-
szöly Dezső jobb szövegét. Szerepel a kiadványban Vörösmarty „Lear király” és 
„Julius Caesar”, valamint Petőfi „Coriolanus”-fordítása is. Ezt a három fordítást 
Szabó Lőrinc és Illyés Gyula kiigazította, vagyis az állítólag elavult kifejezéseket 
kijavította. (Vörösmarty szövegein egyébként már Arany János is változtatott.) A 
gyűjtemény összeállítását hatalmas munkatársi gárda végezte és sok neves írónk 
működött közre a tanulmányok és jegyzetek elkészítésében.  
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A Walt Whitman emlékév alkalmából „A Világirodalom Klasszikusai” soro-
zatban megjelent az amerikai költő „Fűszálak” című verseskötete. Kiadták továb-
bá a múlt században élt jeles amerikai elbeszélő, Hawthorne „A skarlát betű” 
című regényét, valamint a modem irodalom ismert szatirikus írója, az 1944-ben 
elhunyt Stephen Leacock két könyvét, a „Mauzóleum-klub” című regényt és 
humoreszkjeit. Leacockot „az amerikai Karinthy Frigyes”-nek nevezik Magyar-
országon. Műveiben az amerikai és az angol társadalom visszásságait gúnyolja.  

A múlt évben a német irodalom is jobban szóhoz jutott, mint az előző esz-
tendőkben. Megjelent Thomas Mann novelláinak gyűjteménye két kötetben. (12 
ezer példányban adták ki a könyvnapokra és teljesen elfogyott.) A mű elé Lukács 
György írt rövid bevezetőt. A két kötetben többek között a következő novellákat 
találjuk: Tonio Kröger, Tristan, Lujzi, Mindernickel Tóbiás, Halál Velencében, 
Zűrzavar és kora bánat, Mario a varázsló, Fiorenza, Nehéz óra. A fordításokat 
Gyulai Ágost, Horvát Henrik, Gyergyay Albert, Kosztolányi Dezső, Lányi Vik-
tor és Sárközi György végezte. Georg Büchnertől megjelent egy kötet, amely a 
„Danton halála” című drámát és a „Lenz” című elbeszélést, valamint a „Hesseni 
hírmondó” nevű röpiratot tartalmazza. A „Danton halála” nemzetiszínházi elő-
adását annakidején nem engedélyezték és Kosztolányi Dezső fordítása minded-
dig kiadatlanul hevert. Az Olcsó Könyvtár sorozatban kinyomtatták Heinrich 
von Kleist, a 19. század elején működő német író „Kohlhaas Mihály” című mű-
vét. Megjelenti továbbá Wassermann egyik regénye, a „Zendülés az úrfiért” és a 
filozófiai írók sorozatában egy Hegel esztétikai előadásait tartalmazó kötet.  
A klasszikus olasz, irodalom két művel szerepelt. Kiadták Goldoni válogatott 
vígjátékait és Boccaccio novelláit. A skandináv országok irodalmából a következő 
művek jelentek meg: Aleksis Kivi: „A hét testvér”, Alexander Kielland norvég 
elbeszélő „Dolgozó urak” című története, Jakobsen dán költő és író „Niels 
Lynhe” című regénye, valamint a Nobel-díjas Halidór Laxness izlandi író 1934-
ben készült műve, a „Független emberek” (Fordította Szentkúthy Miklós). A 
Magvető megjelentette Thomas de Iriarte, XVIII. századbeli délamerikai spa-
nyol író meséit. 
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Az ifjúsági könyvkiadásban véget ért az orosz és szovjet ifjúsági regények, me-
séskönyvek nyomasztó áradata. 1955-ben számos nyugati ifjúsági és mesésköny-
vet adtak ki. A legismertebbek: Andersen: „A rút kis kacsa” és „A császár új ru-
hája”, Grimm: „Jankó szerencséje” és legszebb meséi, Victor Hugo: „A párizsi 
fiú” (részlet a Nyomorultakból), Kipling: „Riki-tiki-tévi”, Jack London: „Az 
éneklő kutya”, Mark Twain: „Koldus és királyfi” ( fordította Jékely Zoltán), 
Vernem Gyula: „Dél csillaga” és „Grant kapitány gyermekei”.  

* 
Az 1954-es és 1955-ös év adataiból kitűnik, hogy jóllehet megnövekedett a 

nyugati szépirodalmi alkotások száma és a korábbi egészségtelen arány a szovjet 
és más külföldi könyvek között megváltozott, az állami könyvkiadók még mindig 
vonakodnak a modern nyugati irodalmat a magyar olvasókkal megismertetni. A 
nyugati klasszikusok iránti idegenkedés mintha múlóban volna, de a mai nyugat-
európai és amerikai irodalomból csak azoknak a szerzőknek a művei jelennek 
meg, akik kommunisták vagy rokonszenveznek a Szovjetunióval és a kommunis-
ta mozgalommal. Ezek a munkák hiányos és hamis képet adnak a mai nyugati 
irodalomról. Legfőbb bajuk nem az, hogy kommunista szellemben készülnek, 
vagy túl sötét képet festenek a nyugati országok viszonyairól, hanem, művészileg 
legtöbbször gyenge alkotások, meséjük érdektelen, unalmas, alakjaik nem élnek 
és szerzőik elbeszélő képessége elégtelen. Egyszóval szakmailag rosszak. A ma-
gyar olvasó, sajnos nem ismerheti meg az igazi nyugati irodalmat, amelyben bő-
ven találni ugyan kisebb értékű műveket is, de nagyjában nem rosszabb, mint 
bármelyik előző kor irodalma. Az olvasónak, elsősorban az értelmiségieknek, 
íróknak, művészeknek, mozgalmi embereknek, a felnövő fiataloknak mérhetetle-
nül használna, ha magyar fordításban olvashatnának olyan jeles írókat és, költő-
ket, mint az angol Eliot, Maugham, Woolf, Huxley, a francia Gide, 
Montherlant, Mauriac, Camus, Cocteau, az amerikai Dylon Thomas, Faulkner, 
Hemingway, Wilder, Steinbeck, Thomas Wolfe, az, olasz Elio Vittorini, Mora-
via, Piovene és Ugo Betti, a német Hesse, Kaffka, Benn és Jünger, vagy a görög 
Kazantzakis és sokan mások. 
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Aki tehát a, népet akarja szolgálni és tehet érdekében valamit, törekedjék e 
szellemi elszigeteltség megszüntetésével. Csak ez nyithat új fejezetet a magyar 
könyvkiadásban. 

A külföldi irodalom a mai Magyarországon Látóhatár, 1956. (7. évf.) 1. sz. 41-
52. o.  
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AZ EMIGRÁNS POLITIKA ÚJ ÚTJAI  

Szerkesztőségünknek az a véleménye, hogy a világpolitikai helyzet alakulása idő-
szerűvé teszi a vitát a magyar emigráció céljairól és működési lehetőségeiről. 
Kovács Imre a Látóhatár előző számában „Kijózanult emigráció” címen tanul-
mányt írt. A tanulmány nagy feltűnést keltett és élénk eszmecserét indított meg. 
Borbándi Gyula alábbi írása ugyanerről a kérdésről szól.  

Az elmúlt egy esztendő alatt nagy változások, mentek végbe a nemzetközi 
politikában. Úgy látszik, nem lesz háború. A nagyhatalmak fogadkoznak, hogy a 
vitás kérdéseket nem akarják fegyverrel megoldani. Mind több tünet bizonyítja, 
hogy a háborús összetűzés elkerülhető. Felelős államférfiak lehetségesnek tartják 
a problémák tárgyalások útján történő elintézését. A békés egymás mellett élés 
eszméjének népszerűsége növekszik, és noha egyes hírközlő- és propaganda szer-
vek csak lassan barátkoznak meg az új helyzettel, a kormányok magatartását az 
utóbbi időben már elsősorban ez a gondolat irányította. A nemzetek felismerték 
a modern háborúval járó veszélyeket. Az atom-, a hidrogén- és más bombák 
használata egy elkövetkezendő háborúban szinte elkerülhetetlennek látszik. 
Minthogy e pusztító fegyverekkel mindkét fél rendelkezik, az összecsapásnak 
valószínűleg nem lesz nyertese. Az atom- és hidrogénbombák a tudósok egybe-
hangzó megállapítása szerint elpusztítanak minden életet. Érthető tehát, hogy 
ilyen körülmények között senki sem vállalhatja a háború kirobbantásának felelős-
ségét. A kormányoknak tehát nem marad más választásuk, mint tárgyalások út-
ján oldani meg azokat a problémákat, amelyek az elmúlt évtizedben a nemzetkö-
zi légkört elmérgesítették és az egész világot megtöltő feszültséget létrehozták. A 
békés egymás mellett élést, a koexisztenciát tehát – amely a háború egyetlen al-
ternatívája – az atomegyensúly – Toynbee szerint „a kölcsönös öngyilkossági 
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egyensúly” – szülte. Nem a szovjet kormány és a kommunista pártok találmánya, 
jóllehet a fogalom az ő szótárukból került a nemzetközi szóhasználatba. Nem 
vitás, hogy egy klasszikus fegyverekkel vívott háború, az esetleges kezdeti kudar-
cok ellenére is, a nyugati demokráciák győzelmével végződnék. Anyagi erőforrá-
suk és katonai felkészültségük még jó ideig felülmúlhatatlannak látszik. Atom- 
vagy hidrogénháború esetén ez a fölény nem játszik szerepet, hiszen néhány 
bomba elég, hogy egy egész világrészt elpusztítson. Mindkét fél érdeke tehát, 
hogy vitájuk ne a harctéren, hanem a tárgyalóasztal mellett folytatódjék. A 
koexisztencia önmagában ugyanis nem szünteti meg az ellentéteket és nem oldja 
meg a problémákat. Erről a békés egymás mellett élés ellenzői gyakran megfe-
ledkeznek. Alkalmas légkört teremt azonban arra, hogy vitás ügyekről művelt 
emberek módján tárgyalni lehessen. Lényegében azt követeli, hogy a nemzetek 
viszályaik elintézéséből kapcsolják ki a háborús megoldást, illetve ténykedéseik-
kel ne kényszerítsék ellenfeleiket arra, hogy fegyvert ragadjanak. A vita azonban 
tovább tart. A békés egymás mellett élés nem fegyverletétel az ellenfél előtt, de 
nem is jogcím, hogy bármelyik fél a másikat fegyverletételre kényszerítse. A bé-
kés megoldás az esetek többségében kompromisszumot tételez fel. Senki sem 
várhatja el a másiktól, hogy fontos vagy fontosnak tartott érdekeiről ellenszolgál-
tatás nélkül lemondjon. Téves a koexisztenciát úgy értelmezni, hogy a nyugati 
hatalmak fogadják el ezen a címen a szovjet kormány nézeteit a nemzetközi 
helyzetről és nyugodjanak bele a mai állapotok megváltozhatatlanságába, mert ha 
nem teszik, a nemzetközi feszültség enyhülésének ellenségei és a háború hívei. 
Helytelen volna azonban ugyancsak a koexisztencia jogcímén a Szovjetuniótól 
azt követelni, hogy szűnjék meg kommunista berendezkedésű állam lenni, mert 
ellenkező esetben a genfi szellem hangoztatása és a békés egymás mellett élés 
szorgalmazása csak üres szólam és félrevezető taktika. Aki nem akar háborút, 
annak valamilyen középutat kell keresnie az ellentétes nézetek között és komp-
romisszumot kell kötnie, még akkor is, ha bizonyos érdekek feláldozásaiba kerül. 
A világ nem élhet sokáig a mai állapotban, és ha a háborút kikapcsoltuk, szük-
ségszerűen rá kell lépnünk a másik lehetséges útra. Az egyezség mindkét féltől 
áldozatot követel, de a kompromisszum még mindig jobb, mint az atom- vagy 
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hidrogénháború. Nem szabad elfáradni békés megoldások keresésében. Nem 
szabad feladni a reményt és a végső eszközhöz nyúlni, ha kísérleteinket nem 
koronázza azonnal siker. Az egyes országokban végbemenő társadalmi, gazdasági 
és politikai fejlődés kölcsönösen hat egymásra. Vitathatatlan, hogy mindaz ami a 
sztálini agresszió eredményeként a nem-kommunista világban végbement, hatott 
a Szovjetunió és a kommunista országok társadalmi és politikai viszonyainak 
alakulására is. Ha a demokráciák nem ismerték volna fel idejében Sztálin támadó 
terveit és nem tettek volna meg mindent a szabad világ védelme érdekében, ma a 
Szovjetunióban is másként mérnék le a nemzetközi erőviszonyokat és a folya-
matban lévő átalakulás is lassúbb, vontatottabb lenne. A kommunista kormá-
nyoktól kikényszerített engedmény és az utóbbi időben meghirdetett néhány 
helyes reform nemcsak az érdekelt népek vívmánya, de a nyugati demokráciák 
határozottságának is eredménye. Ugyanakkor az új szovjet külpolitika nemcsak a 
nemzetközi feszültség enyhítéséhez járult hozzá, de megnehezítette azoknak a 
reakciós, sőt fasiszta politikai erőknek nyílt működését is, amelyek a kommunis-
taellenes küzdelem ürügyén a haladó, liberális, radikális és szocialista irányzatok 
kiirtására törekedtek. Elég, ha, a maccarthyzmus és néhány retrográd nyugat-
európai és emigráns politikai irányzat háttérbeszorulására gondolunk. A két tá-
bor tehát hat egymásra. Nem valószínű azonban, hogy bármelyik a másikat fegy-
veres fenyegetéssel vagy ijesztéssel álláspontjának teljes feladására, kényszeríthet-
né. A szovjet kormány minden valószínűség szerint ügyelni fog arra, hogy a tár-
gyalóasztalnál ne szenvedjen vereséget, és ha engedményt tesz, vagy valamilyen 
nyugati nézetet elfogad, bizonyosan megnevezi majd magatartásának árát is. 
Ezen nem szabad csodálkoznunk. A birodalmak semmit sem adnak ingyen. A 
moszkvai kormány eddigi engedményeinek tüzetesebb vizsgálatából kitűnik, 
hogy mögöttük fontos érdekei is meghúzódtak. A nyugati hatalmak csak akkor 
bírhatják rá a Szovjetuniót vagy más kommunista országot ilyen vagy olyan lépés 
megtételére, ha az egyezség érdekében maguk is hajlandók eredeti felfogásukból 
és tervükből engedni. A leszerelés, az európai biztonság és a német kérdés körüli 
huza-vona bizonyítja, hogy egyik fél sem számíthat elveinek vagy elképzeléseinek 
teljes diadalára. A nyugati hatalmaknak, — ha sikert akarnak elérni, meg kell 
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győzniök a szovjet vezetőket arról, hogy a mai állapotok fenntartása nemcsak a 
világbéke, de a Szovjetunió ügyének is árt, tehát neki is érdeke, hogy a vitás kér-
dések megoldódjanak. A Szovjetunió az átalakulás állapotában van. Rövidlátás 
lenne ezt letagadni. A kommunista vezetőréteg Sztálin uralma alatt a nép vállára 
rakott nehéz terheket, az erőszakos rendszabályokat és az ellenzék kiirtását a 
kapitalista bekerítés veszélyével indokolta. Mai politikájával akaratlanul is elis-
meri, hogy szó sincs kapitalista bekerítésről, tehát előbb vagy utóbb liberalizálni 
kell a belső viszonyokat. A koegzisztencia politikája sokkal jobban hat a Szovjet-
unió és a kommunista országok társadalmi és gazdasági helyzetére, mint a nyu-
gati nemzetekére. A demokráciáknak tehát nincs mitől tartaniok és nem kell 
félniök, hogy a békés egymás mellett élés csak a kommunista tábornak kedvez. A 
nyugati hatalmaknak átgondolt tervet kell készíteniök, mely megszűnteti a mai 
áldatlan állapotokat és ugyanakkor a Szovjetunió hozzájárulására is igényt tart-
hat. Ilyen terv volt például a semleges övezetről szóló javaslat, amely néhány 
közép- és kelet-európai állammal, szükség esetén talán Németországgal is kiegé-
szítve, esetleges támadás ellen megfelelően biztosítaná a Szovjetunió nyugati 
határait. Ne felejtsük el, a legégetőbb ügyekben a szovjet kormány birtokon belül 
van és sohasem fog olyan megoldáshoz hozzájárulni, amely veszteségeiért másutt 
nem kárpótolja. A nemzetközi viták békés elintézése és a kompromisszumos 
megoldás a magyar emigrációt is új helyzet elé állítja. Felül kell vizsgálnia eddigi 
nézeteit és célkitűzéseit. A világ balra tart és ennek következményeit az emigrá-
ciónak is le kell vonnia. Kovács Imre ezt a folyamatot az emigráció kijózanodá-
sának nevezte. Ma a magyar emigráció két lehetőség között választhat. Vagy 
tudomásul veszi a nemzetközi politika tényeit és az új viszonyok között is megta-
lálja politikai aktivitásának irányát, vagy pedig ragaszkodik egyre időszerűtlenebb 
nézeteihez, reményeihez és terveihez. Az első esetben az emigráció a nemzetközi 
feszültség enyhülésének korszakában is tényező lehet. Ha azonban a második 
lehetőségeit választja, kiiktatja magát a fejlődésből és előbb vagy utóbb elszigete-
lődik azoktól a nemzetektől is, amelyektől támogatást remél munkájának elvég-
zéséhez. A magyar emigrációnak az eddiginél reálisabban és elfogulatlanabbul 
kellene vizsgálnia a világot és benne a magyarság helyzetét. Kovács Imre a való-
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ságot és a tényeket figyelembe vevő, realista, szemléletet követel, helyzetábrázo-
lása és javaslata ennek az új, realista szemléletnek egyik számottevő megnyilatko-
zása. A magyar emigrációnak mindenekelőtt tudomásul kellene vennie a tényt, 
hogy a nyugati hatalmak – noha alapvető elveiket és törekvéseiket nem adják fel 
– velejében a békés egymás mellett élés politikáját követik. Minden erejükkel a 
nemzetközi feszültség enyhítésére törekszenek és a jelek szerint nem fognak 
háborút indítani a kelet- és közép-európai országok felszabadítására. Az emigrá-
ció tehát ma nem reménykedhetek nyugati katonai akcióban. Nem számíthat 
arra – mint Kovács Imre is helyesen jegyezte meg –, hogy Amerika és szövetsé-
gesei tabula rasa-t teremtenek, az új ország pedig az emigránsok elképzelései 
szerint épül fel. Ez a szemlélet irreális. Nincsen komoly alapja. A nyugati hatal-
mak magatartásából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kelet- és közép-
európai népek függetlensége és önállósága érdekében legfeljebb diplomáciai ak-
cióra hajlandók, de arra is csak bizonyos határokig. Ennél többet sejtető nyilat-
kozatokat éppen ezért nem szabad túlbecsülni. Őszinte barátságot és együttér-
zést, de nem politikai szándékot fejeznek ki. Magyarország sorsa – úgy látszik – a 
Szovjetunióval folytatandó tárgyalásoktól függ. A nyugati hatalmak a legjobb 
esetben azt eszközölhetik ki a Szovjetuniótól, hogy vonja ki csapatait hazánkból 
és az immár több alkalommal felvetett semleges övezet vagy más megoldás kap-
csán járuljon hozzá Magyarország semlegességéhez. A semleges Magyarország 
nemcsak népünket lelkesítené, de a Szovjetuniónak is biztosítékot nyújtana, hogy 
nyugati határainak egy tekintélyes szakaszát nem fenyegeti veszély. Magyaror-
szág belátható időn belül nem lendülhet át a nyugati demokráciák oldalára, keleti 
szomszédja a Szovjetunió marad és legfeljebb semleges státust eszközölhet ki 
magának. A belső állapotok megjavítását a nép azáltal vívhatja ki, hogy bebizo-
nyítja egyes mai nézetek és rendelkezések káros és előnytelen voltát, hasznavehe-
tetlen és a nép érdekeit sértő intézmények tarthatatlanságát. Az emigrációnak 
azzal is számolnia kell, hogy Magyarország nem válhatik egyhamar olyan de-
mokráciává, amelyet a haladó elemek eszményinek tartanak, de legkevésbé térhet 
vissza azokhoz az idejüket múlt viszonyokhoz, amelyek 1945 előtt uralkodtak és 
amelyekért még mindig oly sok emigráns lelkesedik. Akár akarjuk, akár nem, 
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tudomásul kell vennünk olyan intézményeket és berendezkedéseket is, amelyek 
nem egy nyugati mintájú, liberális demokrácia, de a szocialista felépítésű állam 
tartozékai. Egy ilyen Magyarország, amely különb mint a mai, de nem is az, 
aminőt akarunk, egy történelmi pillanatban politikai valóság lehet. Ma a fejlődés 
ebben az irányban halad és az emigrációnak ehhez kellene igazítania terveit. A 
magyarországi állapotok megváltozására nem erőszakos cselekmények eredmé-
nyeként kerül majd sor, hanem a két világpolitikai tábor tárgyalásai és a magyar 
nép otthoni áldozatos küzdelmei révén. Az emigrációnak ébren kell tartania a 
nyugati hatalmakban a magyarság iránti érdeklődést, de nem szabad megnehezí-
tenie a két tábor között megindult eszmecserét, mert népünk helyzetének megja-
vulása ettől függ és a mai viszonyok között csak így érhető el. A Magyarország 
külső helyzetében kívánatos változás, elsősorban az Egyesült Államok és a nyu-
gati demokráciák erejének, határozottságának és okos politikájának eredménye-
ként születhetik meg, de önálló és független állami életünk a mai nemzetközi 
perspektívában a nagyhatalmak egyetértésétől és jó viszonyától függ. A magyar 
emigráció sajnos nem készült fel a nemzetközi feszültség enyhülésének korszak-
ára, és ennélfogva az otthoniakat sem tudta a világpolitikában végbement válto-
zásra előkészíteni. Nincsen hatásos politikai képviselete és a mai viszonyok kö-
zött is érvényes terve. Ez az oka annak, hogy hiányzik egy valamennyire is egy-
behangolt emigráns külpolitika. A legtöbb emigráns azt vallja a nemzetközi 
helyzetről, amit a befogadó ország kormánya. Kialakult egy amerikai, angol, 
francia és német színezetű emigráns politika. Hiányzik viszont a fórum, ahol e 
különféle változatokat meg lehetne beszélni és a részletekből esetleg jobbat ter-
vezni. Nagy hiány, hogy az emigráció nem teremtett kapcsolatot ahhoz az or-
szághoz, amelynek léte, bátor fellépése és kitartása jelentős mértékben hozzájá-
rult a Szovjetunióban és az általa megszállott országokban végbement változá-
sokhoz. Jugoszláviáról van szó, amelynek nemzetközi, különösen délkelet-
európai szerepe még nem fejeződött be. Az elvi ellentét, amely a magyar emigrá-
ciót a jugoszláv államvezetőktől elválasztja, nem menti ezt a mulasztást. 

Ehhez járul egy másik hiány is. Az európai politikát az utóbbi időben mind-
inkább a haladó, baloldali, radikális politikai erők befolyásolják. A félhivatalos 
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emigráns képviselet ezeket a politikai erőket mindeddig figyelmen kívül hagyta. 
Európában az a különös helyzet állott elő, hogy az emigránsok – a szocialisták és 
néhány független politikus kivételével – elsősorban a politikai élet előteréből 
mindjobban visszaszoruló konzervatív, reakciós, sőt félfasiszta irányzatokkal áll-
nak összeköttetésben. Az emigráció jövője szempontjából ez nem nagyon örven-
detes állapot. Milyen szemléleti és működési reformot követel az emigrációtól a 
világpolitikában bekövetkezett új helyzet? Kovács Imre néhányat felsorolt. Hadd 
egészítsem ki fejtegetéseit. Az emigrációnak először is nem szabadna félnie a 
nemzetközi feszültség enyhülésétől. A politika minden változatának vannak elő-
nyei, lehetőségei és veszélyei. A mainak is. A békés egymás mellett élés csak 
akkor szolgálja a Szovjetunió és a kommunista kormányok érdekeit, ha a nyugati 
hatalmak és az emigráció nem ismerik fel új cselekvési lehetőségeiket és rosszul 
politizálnak. A problémák az új viszonyok között is felszínen tarthatók és okos, 
szívós munkával előbb vagy utóbb megoldhatók. Az enyhülés korszaka, a magyar 
népnek és az emigrációnak is nyújt új lehetőségeket, ha nem is ugyanazokat, 
mint néhány évvel ezelőtt. Azokon sajnos nem lehet segíteni, akik azért félnek a 
nemzetközi feszültség enyhülésétől, vagy azért hadakoznak a békés egymás mel-
lett élés eszméje ellen, mert egy kompromisszumos megoldás lehetetlenné tenné, 
hogy régi hatalmukat és előjogaikat visszanyerjék. Véget kell vetnünk az emigrá-
ciós egység illúziójának is. Az egész emigrációt felölelő egység sohasem létezett. 
A sztálinizmus korában kialakult egy kooperáció, amely a legitimistáktól, 
horthystáktól és a klerikális politika egyes képviselőitől egészen a mérsékelt szo-
cialistákig terjedt. Ezt az együttműködést külföldi, elsősorban amerikai körök 
szívesen látták és támogatták. Egyes vezetőik pedig fennmaradását és az egység 
látszatának megőrzését legfontosabb emigrációs célkitűzésnek hirdették. Ez a 
reprezentáció, ámbár sok alkalommal jó és hasznos munkát végzett, alkalmatlan 
a mai feladatok elvégzéséra és aligha vívhatja ki a munkájához szükséges bizal-
mat. Az emigrációs egységnek a programtalanság és akcióktól való tartózkodás 
árán történő erőltetett fenntartása helyett a reális szemléletű és haladó – liberális, 
radikális, szocialista – elemeknek össze kellene fogniok, és határozott program 
alapján a mai viszonyoknak megfelelő politikai tevékenységet kezdeniök. Nem 
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szabadna félniök attól, hogy állást foglaljanak a közelmúlt, a jelen és a jövő leg-
fontosabb problémáiban és megmondják, mit gondolnak, mire készülődnek. A 
magyar nép az emigrációtól őszinte és nyílt beszédet vár. Ne csodálkozzunk, 
hogy ennek hiánya miatt nemcsak az otthoni vezetőréteg, de sok jóindulatú hazai 
és külföldi szemlélő is reakciósnak, sőt fasisztának tartja az emigránsokat, akik-
nek nincsen más tervük, mint hazatérésük után régi vagyonukat és hatalmukat 
visszaszerezni, az otthoniak felett ítélkezni és az országot a maguk módján be-
rendezni. Ha odahaza és idekünn ilyen vélemény terjedt el – ami helytelen – 
annak nemcsak a kommunista propaganda az oka, de az emigráns politikusok 
programtalansága és egyes emigrációs szervek személyi összetétele is. Egy új, a 
világpolitikai helyzetet figyelembe vevő és terveit ehhez igazító emigrációs tömö-
rülés előnyösen befolyásolná a hazai fejlődést is, és a mai perspektívában is meg-
találná politikai aktivitásának lehetőségeit. A nyugati szövetségesek, a magyar 
nép és az emigráció a megváltozott körülmények között is sok hasznos ered-
ményt érhetnek el. Egyszer talán azt is, hogy – Ruth Fischer német politikai 
írónő példázatával élve – Budapesten új „nantesi ediktum” jelenik meg, amely 
véget vet a kommunizmus és a haladó irányzatok közötti vallásháborúnak, fel-
számolja a kommunista párt korlátlan uralmát és ismét lehetőséget biztosít a 
polgári és a paraszti radikalizmus, azonkívül a demokratikus szocializmus eszmé-
inek nyílt megvallására. 

Az emigráns politika új útjai Látóhatár, 1956. (7. évf.) 2. sz. 113-118. o.  
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BORBÁNDI GYULA KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEI  

A nemzetközi helyzetről és az emigráns politikáról szóló cikkem egyik-másik 
megállapítását néhányan rosszul értették meg. A félreértések eloszlatása érdeké-
ben szükségesnek tartom, hogy írásomhoz néhány kiegészítő megjegyzést fűzzek.  

Egyesek azt kérdezték tőlem, miért nem beszéltem a szabad választásokról. 
Lemondtam róluk? Cikkem Kovács Imre fejtegetései kiegészítésének készült, ő 
ebben a kérdésben félreérthetetlenül állást foglalt, az ismétlés tehát feleslegesnek 
látszott Véleményem szerint a szabad választás a népakarat kifejezésének leg-
megnyugtatóbb módja, írásomban a nemzetközi helyzet alakulásából közvetlenül 
adódó és azonnali lehetőségek, egy belátható időn belüli fejlődés taktikai kihasz-
nálására hívtam fel a figyelmet. A szabad választás természetesen ilyen körülmé-
nyek között is a politikai emigráció végcélja marad. 

Mások a következő részt értették félre: „Akár akarjuk, akár nem, tudomásul 
kell vennünk olyan intézményeket és berendezkedéseket is, amelyek nem egy 
nyugati mintájú, liberális demokrácia, de a szocialista felépítésű állam tartozékai. 
Egy ilyen Magyarország, amely különb mint a mai, de nem is az, aminőt aka-
runk, egy történelmi pillanatban politikai valóság lehet. Ma a fejlődés ebben az 
irányban halad és az emigrációnak ehhez kellene igazítania terveit.” Bizonyos 
adottságok figyelembevétele terveink megalkotásánál még nem foglalja magában 
ezeknek az adottságoknak a helyeslését. De ha szemet hunyunk ezek előtt az 
adottságok előtt, terveink légüres térben mozognak. 

Ha számításainkból az erőszakos megoldást kikapcsoljuk, a demokratikus át-
alakulás valószínűleg nem a fennálló intézmények eltörlésével, hanem fokozatos 
reformjával megy majd végbe. Itt természetesen nem olyan intézményekről van 
szó, amelyeknek létét legfeljebb a lakossággal szemben alkalmazott erőszak in-
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dokolja. Ezeket minden körülmények között meg kell szüntetni. De például egy 
békés átalakulás esetén az új önkormányzati szervek valószínűleg a mai tanácsok-
ból alakulnak ki, oly módon, hogy jogkörük állandóan tágul, a nép mind na-
gyobb beleszóláshoz jut ügyei intézésébe és a választott szervek tagjait végül va-
lóban a nép választja majd. 

Cikkem előbb idézett részletét többen úgy magyarázták, hogy a titóizmusnak 
nevezett társadalmi berendezkedést ajánlottam. Nem a titóizmus megvalósítását 
javasoltam, hanem a hazánkban szándékainktól függetlenül kialakult és egyha-
mar meg nem szüntethető intézmények létének számításba vételét. Az ugrássze-
rű változás valószínűtlennek látszik. Ha a sztálinista államkapitalizmusból az 
ember jogait és szabadságait biztosító társadalomba történő átmenet békés úton 
következik be, a jobb elnevezés híján titóizmusnak nevezett berendezkedés és 
külpolitikai magatartás e fejlődés egy szakasza. Magyarország a jelek szerint 
megindult ezen az úton, noha a kormányzat ipari, mezőgazdasági és külpolitikája 
még nagyon távol van attól, amit titóizmusnak nevezünk. Meddig tart ez a sza-
kasz? Amíg a politikai küzdelem feltételei és kilátásai nem teszik lehetővé az 
egyénnek még több szabadságot, a népnek még nagyobb jólétet és előrehaladást 
biztosító rend kivívását. Ez a küzdelem akkor fejeződik be, amikor az élet min-
den területén megvalósul a politikai és gazdasági demokrácia. Cikkem egy ilyen 
fejlődés valószínűségét állapította meg. 

Ebben a perspektívában – tehát a békés fejlődés esetéin – az emigráció akkor 
szólhat bele a hazai eseményekbe és válhatik a demokratikus átalakulás segítőjé-
vé, ha a fejlődés minden szakaszában megvalósítható követeléseket állít fel. Ha a 
mai szerény, de reális követelés megvalósul, a magyar nép jobb feltételek között 
támaszthat újabb igényeket és követelhet olyasmit is, ami ma talán még irreális-
nak tűnik. Az otthoniak így politizálnak. Fokról-fokra vívnak ki maguknak min-
dig több jogot és nagyobb darab kenyeret. Miért nem követhetné őket ebben az 
emigráció is? A maximális követeléseknek a mindenkori helyzettől független 
hangoztatása erkölcsileg indokolt és megtámadhatatlan. Kérdés azonban, hogy 
mindig és mindenütt hasznos-e. A politikai emigrációnak pedig az a feladata, 
hogy a népnek, amelyhez tartozik, használjon. 
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Voltak akik helytelenítették a Jugoszláviához való kapcsolat kérdésének felve-
tését. Természetesen nem a belgrádi kormánnyal folytatandó tárgyalásokra gon-
doltam. Ennek a feltételei hiányoznak. Hasznos lett volna azonban, ha egyes 
emigráns politikusok esetleg a helyszínen tanulmányozták volna a jugoszláv me-
zőgazdasági és ipari reformokat, közelebbi részleteket tudtak volna meg a Ma-
gyarországgal kapcsolatos jugoszláv álláspontról és érdeklődtek volna a Jugoszlá-
viában élő magyarok iránt. Egy effajta tájékozódás – kapcsolat – célszerű lett 
volna, ismétlem, a politikai gondolkodás különbözősége ellenére is. 

Akadtak, olvasók, akik nem tudták, mit kezdjenek azzal a megállapításom-
mal, hogy a legtöbb emigráns azt vallja a nemzetközi helyzetről, amit a befogadó 
ország kormánya és kialakult egy amerikai, angol, francia és német színezetű 
emigráns politika. Nem arról van szó, hogy például minden Franciaországban élő 
magyar emigráns minden kérdésről – különösen a hazájával kapcsolatos problé-
mákról – úgy gondolkodik, mint a francia kormány, hanem arról, hogy az illető 
ország politikája, a közvélemény állásfoglalása és az emigránst körülvevő környe-
zet befolyásolja nézetei kialakítását. így például a Franciaországban élő emigráns 
bizonyára sokkal jobban megérti a franciák algériai magatartásának mozgató 
erőit, mint az, aki nem él közöttük. Az is valószínűnek látszik, hogy a németor-
szági emigránsok között sokkal több híve van egy majdani német tájékozódású 
magyar külpolitikának, mint például a Svédországba szakadt honfitársaink kö-
zött. Ez nem hiba és nem megrovásként említettem. Legfeljebb azt hiányoltam, 
hogy nincsen olyan emigráns fórum, ahol ezeket a problémákat megtárgyalni és a 
nézeteket egyeztetni lehetne. 

Kikre gondoltam, amikor egyes európai politikai erők figyelmen kívül hagyá-
sát szóvá tettem? – kérdezték többen. Felsorolok néhányat: Németországban 
például a liberálisokra és progresszív értelmiségi csoportokra, Olaszországban az 
il Mondo körére és a republikánus ifjúságra, Franciaországban Mendés-France 
táborára és a szocialistákra, azonkívül olyan nemzetközi csoportosulásokra, mint 
például a kultúra szabadságáért alakult mozgalom Ezek az irányzatok nem tö-
rődnek a magyar nép problémáival és az emigrációkkal! – mondotta valaki. Le-
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hetséges azonban, hogy éppen a mi érdeklődésünk kelti fel figyelmüket népünk 
mai helyzete és problémái iránt. 

A liberális, radikális (paraszti és polgári) és a szocialista irányzatok összefogá-
sát tárgyaló megjegyzéseimet többen úgy értelmezték, hogy lebecsülöm más 
irányzatok szerepét és ki akarom rekeszteni őket az emigrációs tevékenységből. 
írásom szövegében ez nem áll. De ez nem is volt szándékom. Demokráciában 
minden irányzatnak joga van nézetei kifejtésére és politikai működésre. Más 
kérdés azonban, hogy valamely cél érdekében ki kivel szövetkezzék. Minthogy én 
nem általában az emigrációs tevékenységről beszéltem, hanem egy helyesnek vélt 
program megvalósításáról, e program végrehajtóit kutatva, elsősorban az említett 
három irányzatra gondoltam. A nézeteikben egymáshoz közel álló irányzatok 
szorosabb együttműködése nem rekeszt ki senkit az emigráció munkából és nem 
jelenti okvetlenül a meglévő szervezetek megszüntetését vagy szétrombolását. Az 
emigrációban élő katolikus politikusok közül többen kifogásolták, hogy kifelej-
tettem őket az együttműködésből. A katolicizmus nem politikai tanítás, hanem 
üdvrendszer. A katolikusok bármilyen politikai tanítást vallhatnak, ha nem el-
lenkezik az Egyház erkölcsi elveivel. Ha egy katolikus politikus az emberi 
együttélés kérdéseiben, tehát földi dolgokban haladó, liberális vagy radikális né-
zeteket vall, beletartozik a fent említett csoportba. 

Előterjesztésemet megfontolásra ajánlottam. Nem az emigráció gyengítése, 
hanem megerősítése a célom. Egy határozott és félreérthetetlen demokratikus 
program, a nemzetközi helyzetet és a hazánkban végbement változásokat figye-
lembe vevő, az újonnan adódó lehetőségeket is kihasználó politika emigrációnk 
tevékenységét hatékonyabbá és eredményesebbé teheti. 

Kiegészítő megjegyzések Látóhatár, 1956. (7. évf.) 3–4. sz. 161-163. o.  
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AZ ÍRÓI EGYSÉG ÉS A KISEBBSÉG JOGAI 

A Magyar Dolgozok Pártjának egy funkcionáriusa az írószövetség közgyűlését 
követő napokban a kisebbség jogainak tiszteletben tartását követelte. A párt közpon-
ti lapjába írt cikkében az kérte, hogy a választásokon megbukott volt elnökségi tagok 
– mint kisebbség – beleszólhassanak az írószövetség vezetésébe. 

Ez ellen elvben senkinek sem lehet kifogása. Sőt, örvendetes tünet, hogy hosszú 
idő után egy kommunista vezető férfiú ismét felfedezte a kisebbség jogait. Ezekről a 
kisebbségi jogokról ugyanis 1947 óta csak ritkán, 1949 óta pedig egyáltalában nem 
beszéltek Magyarországon. A hatalom birtokosai több más joggal együtt ezt is kiik-
tatták a magyar nép életéből. Akik pedig e jogot követelhették volna a népköztársa-
ság megalakulása után nem szólhattak szabadon és nyilvánosan. A Sztálin és Rákosi 
nevével fémjelzett kormányzat nem vette figyelembe az ellenvéleményt és megszün-
tette a kisebbség – helyesebben a hatalomból kirekesztett tömegek – jogait. Erről az 
eljárásról és ennek nyomán kialakult politikáról az utóbbi hetekben nálam illetéke-
sebbek mondtak lesújtó véleményt, örömmel üdvözlendő tehát, ha valaki oly sok 
esztendő után ismét leírja e három szót: a kisebbség jogai. 

De térjünk vissza az említett cikkhez. 
Köztudomású, hogy a Magyar Írók Szövetsége szeptember 17-én új vezetőséget 

választott. Az Írószövetségben az elmúlt esztendők szavazási komédiái után ismét 
szabadon választottak. A szavazási eljárás szabályszerű és demokratikus volt. A jelö-
lőbizottság előterjesztését meg lehetett támadni, új jelölteket lehetett megnevezni és 
a közgyűlés résztvevői azokra adták szavazatukat, akikben bíztak. 

Az új elnökség huszonöt tagját tehát az írók választották ki és nem irodalmon kí-
vüli szervek kényszerítették a többségre, miként ez a múltban történt. A mostani 
vezetők között vannak, akik mindig szívós küzdelmet és nem minden kockázat nél-
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küli harcot folytattak, az irodalom szabadságáért. Mások annak idején elhitték a 
hazugságokat és maguk is valótlant írtak. Egyesek a sok törvénytelenséget, tisztessé-
ges állampolgárok üldözését és az erőszakos intézkedéseket helytelenül az épülő 
szocializmus elkerülhetetlen tartozékának tekintették. Ezek az írók azonban az 
utóbbi időben, nem kis szenvedés árán, belátták tévedésüket és hisszük, hogy megta-
lálták az igazi alkotó egyetlen helyes magatartását: a szépség és az Igazság szolgála-
tát. Vannak az új elnökségi tagok között olyanok, akiket évekig méltatlanul mellőz-
tek, akiknek az írásait nem nyomtatták ki, akiket ostoba pártfunkcionáriusok a nép 
előtt igazságtalanul megrágalmaztak, akiket ki akartak iktatni az irodalomból, sőt 
olyan is, aki ezekben az években börtönben sínylődött. De az új elnökséget elsősor-
ban nem ezek a tények jellemzik, hanem az a körülmény, hogy a tagok túlnyomó 
többsége tehetséges író és költő, a magyar irodalom büszkesége. Az írószövetség 
tagjai a választáson művészi, nem pedig művészeten kívüli szempontokat követtek. 
Nagyjából tehát helyreállt a magyar irodalom helyes értékrendje. 

Az új elnökség ezen kívül az irodalom egységéről is tanúskodik. Nem akármilyen 
egységről, hanem a tehetséges alkotók és az igazi irodalom egységéről. A modem 
magyar irodalomban még sohasem találkoztunk ehhez hasonló összefogással. Ki 
gondolta volna húsz vagy akár csak tíz évvel ezelőtti is, hogy egy majdani írói szerve-
zetnek az élén három egymástól annyira elütő alkotói egyéniség áll, mint Veres Pé-
ter, Háy Gyula és Tamási Áron. Vagy, hogy az elnökség asztalánál egymás mellett ül 
és közös célokért dolgozik Németh László és Kassák Lajos, Szabó Lőrinc és Benjá-
min László, Ignotus Pál és Illyés Gyula, Déry Tibor és Fodor József. Az Írószövet-
ség vezetősége magába foglalja a legjelentősebb irodalmi áramlatok képviselőit. 

Kiknek követelt tehát kisebbségi jogokat az említett pártfunkcionárius? 
A szocialista realizmus képviselőinek – mondhatná valaki. Igen ám, de ha szocia-

lista realizmuson immár – és reméljük a jövőben is – szocialista világnézetű író realis-
ta alkotásait értjük, akkor ez az irányzat képviselve van az elnökségben. Ha viszont a 
szocialista realizmus továbbra is a szovjet példák hatására készült bárgyú és olvasha-
tatlan fércművek gyűjtőfogalma, akkor ez az irányzat valóban hiányzik az irodalmi 
egységből. Nem azért, mert szocialista realizmusnak hívják, hanem mert értéktelen 
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és semmirevaló. Lehet, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának érdemes funkcionáriusa 
erre gondolt és ennek az irányzatnak a képviselőit hiányolja az új vezetőségből. 

Ezek valóban kimaradtak. A többség nem választotta meg őket. Úgy látszik nem 
kívánja közreműködésüket. Közülük többen eddig az írószövetség irányítói és meg-
fellebbezhetetlen tekintélyei voltak. Most megbuktak. Nemcsak azért, mert az írók 
megelégelték fontoskodásukat, gőgös nagyképűségüket, a vezetésre való alkalmatlan-
ságukat, hanem mert mint írók sem állották meg helyüket. Olvasható művek helyett 
olvashatatlan referátumokat, sőt feljelentéseket írtak. 

Az irodalmi egység a különböző művészi áramlatok és alkotói módszerek egysé-
ge. Nem az írók és a propagandisták, az írástudók és az írástudatlanok, a tehetsége-
sek és a tehetségtelenek egységet. Ha alaposan megvizsgáljuk a megbukott vezetők 
névsorát, tapasztalni fogjuk, hogy azok, akik a művészeten kívüli szempontok ural-
mára, a magyar szellem elszigetelésére törekedtek és minden nem tetsző írás megje-
lenése után cenzorért és rendőrért kiáltottak, egyúttal rossz és tehetségtelen írók, 
akiknek a könyveit talán egyesek megvásárolták, de senki sem olvasta, mert unalma-
sok voltak. Társadalmi emelkedésüket nem műveiknek köszönhették, hanem a hata-
lom hegyének és cenzúrázó piros ceruzájuknak. 

Magyarországon nemcsak ma van irodalmi egység, de volt az elmúlt nehéz esz-
tendőkben is. Ez az egység a jó, a tehetséges írók, egysége volt – akármilyen párthoz 
vagy irodalmi áramlathoz tartoztak is. A mostani írószövetségi elnökségi tagok te-
kintélyét nemcsak az a tény növeli, hogy az irodalom és a politika dolgaiban jól láttak 
és helyesen ítéltek, de elsősorban az a körülmény, hogy túlnyomó többségükben az 
élő magyar irodalom kiemelkedő alakjai. 

A párt szószólója tehát indokolatlanul követel jogot a kisebbségnek. Miféle joga 
lehet a tehetségtelenségnek, a silányságnak, az alacsony színvonalnak? A kisebbségi 
jogokra hivatkozó cikk írója akkor tenne jó szolgálatot az irodalomnak, ha a rossz 
írók védelme helyett arra ösztönözné őket, hogy legyenek szerények és elégedjenek 
meg azzal a hellyel, amely a magyar irodalom többé-kevésbé helyreállott értékrend-
jében megilleti őket. Lássák be hibáikat és tanuljanak meg művészi módon írni. 
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A politikusok meg ne aggódjanak az írószövetségi kisebbség – az igazi kisebbség 
– jogaiért, mert írók még sohasem vétettek e jogok ellen oly súlyosan, mint egyes 
politikusok. 

Az írói egység és a kisebbség jogai Látóhatár, 1956. (7. évf.) 5. sz. 258-259. 
o.  
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A SZELLEMI EURÓPA ÉS A MAGYAR FORRADALOM 

A „Die Kultur” című független német lap, amely a szellemi élet eseményeivel 
foglalkozik, novemberben a következő felhívást intézte a nyugati nemzetek költői-
hez, íróihoz, művészeihez és tudósaihoz: 

A szellemi Európa szolidaritást vállal a magyar ifjúságnak, diákságnak, munkás-
ságnak és nem utolsó sorban az íróknak, művészeknek és tudósoknak elnyomóik 
ellen folytatott szabadságharcával. 

A szellemi Európa tiltakozik a szovjet katonai hatalom magyarországi brutális 
erőszaka ellen. 

A szellemi Európa természetesen elítél minden erőszakos támadást, mint amilyet 
például az angolok és franciák hajtottak végre Egyiptomban, és elítéli az egyetemes 
terror mindenfajta alkalmazását. 

A lap arra kérte Európa íróit, tudósait és, művészeit, hogy csatlakozzanak ehhez a 
felhíváshoz. Több mint százan válaszoltak a felszólításra és fejtették ki véleményüket 
a magyarországi eseményekről. Az előkelő névsorban korunk szellemi életének szá-
mos kiválóságát találjuk. Nincs helyünk az összes vélemény ismertetésére, ezért csak 
arra szorítkozhatunk, hogy néhány hozzászólásból egyes jellemző és kifejező részletet 
bemutatunk. 

Pablo Casals így ír: „Végső sorban nem a kormányok, hanem a polgárok akarata 
dönti el az eseményeket... és nekünk tudnunk kell, ma sokkal jobban, mint bármikor 
a múltban, mit jelent és mit követel tőlünk a testvériesség.” Hermann Hesse költő és 
Alfréd Weber, a neves német társadalombölcselő helyesnek tartja a felhívást és fenn-
tartás nélkül csatlakozik hozzá. Gábriel Marcel francia filozófus szenvedélyes hangon 
követeli, hogy segítsék meg a magyar nemzetet: „A nemzetközi szervezeteknek min-
dent meg kell tenniök, hogy egy népnek – amelyet a kétségbeesés és valószínűleg az 
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éhség is fenyeget – a lehető leggyorsabban segítségére siessenek.” Salvador de 
Madariaga oxfordi egyetemi tanár kifejti, hogy a magyar ügyben egyetért a felhívás 
szövegével. Nem tudja azonban magáévá tenni a 3. pont szövegét, noha kezdettől 
fogva állást foglalt az egyiptomi beavatkozással szemben. Bertrand Russel, Nobel-
díjas angol filozófus, és Arthur Koestler, a magyar származású angol író közölte, 
hogy csatlakozik a tiltakozáshoz és egyetért a három pontban megfogalmazott állás-
foglalással. 

A Magyarországon is ismert svájci közgazdász, Wilhelm Röpke, – a „Harmadik 
út” szerzője –, válaszlevelében így ír: „a magyar szabadsághősöknek a barbári elnyo-
más ellen indított harca – amelyhez hasonlót nem találunk a történelemben – miér-
tünk és az egész szabad világért folyt. Nincs szó, mely elég kemény volna ahhoz, 
hogy ennek az elnyomásnak durvaságát és kegyetlenségét kellő módon elítélhessük.” 
A svájci tudományos élet egy másik kiválósága, C. G. Jung professzor, a jeles, pszi-
chológus, kijelentette, hogy az orosz hadsereg eljárása, amellyel a magyar nép sza-
badságtörekvését vérbe fojtotta, közönséges bűntény, amelyet el kell ítélni. Mac 
Picard a luganói tó partjáról a következőket írta a német lapnak: „Az oroszok ma-
gyarországi eljárása elleni tiltakozás nem méltó felelet azokra a szörnyűségekre, ame-
lyeket elkövettek. E szörnyűségek elkövetője, amikor iszonyatos tettét elhatározta, a 
tiltakozásokkal már előre számolt. Tudja ugyanis, hogy a tiltakozás, még mielőtt 
elhangzott, értékét vesztette, még pedig azért, mert napjainkban állandóan tiltako-
zunk, szinte minden ellen, úgy-hogy végül nem több, mint kényelmes kifejezése 
annak, hogy valami nem tetszik nekünk. A tiltakozás szavát meglehetősen elkoptat-
tuk, az elkoptatott szavakban kifejezésre sem jut az együttérzésünk.” 

Hermann Kesten német író közli, hogy korunk az önkényuralom és a száműzetés 
korszaka. „Minden évben ezer meg százezer tisztességes és békés ember menekül el a 
hazájából. Menekülnek, mert nem akarnak meghalni, nem akarnak koncentrációs 
táborokban vagy Szibériában eltűnni, nem akarják, hogy lelkiismeretük ellen kelljen 
cselekedniük és ezáltal önmagukat is megvetniük.” Kesten megrázó szavakkal ecseteli 
azoknak a sorsát, akiket az önkényuralom menekülésre kényszerít. Teljesen egyetért 
azzal a tiltakozással, amelyet a „Die Kultur” a szovjet fegyveres beavatkozás ellen 
megfogalmazott, de kijelenti, hogy az Egyiptom elleni angol-francia akció nem ha-
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sonlítható össze a Szovjetunió magyarországi beavatkozásával. Franz Theodor Cso-
kor, osztrák drámaíró így vélekedik: „A magyar szabadságharc a nép háborújává vált. 
Az elnyomásra irányuló kísérletet, amelyet egy disszidens csoport egy idegen hata-
lom segítségével megindított, a leghatározottabban el kell ítélni.” A jeles osztrák író 
egyetért az egyiptomi angol-francia támadás elítélésével is. 

Stephen Spender angol költő szóról-szóra magáévá teszi a tiltakozó szöveget és 
szolidaritást vállal a szabadságukért küzdő magyar ifjakkal, írókkal és munkásokkal. 

A „Die Kultur” a hozzászólásokon és leveleken kívül két érdekes írást is közölt 
német nyelven. Az egyiket Jean-Paul Sartre-tól, a másikat Pablo Picassotól. Sartre 
végzetes hibának tartja, hogy a Szovjetunió a szomszédos országokra rákényszerítette 
a sztálini rendszer szolgai lemásolását. Magyarországon szörnyűséges állapotok ke-
letkeztek. A lakosságtól a kormányzat csak áldozatokat követelt, de a legelemibb 
igényeket sem elégítette ki. „Emberektől, akiknek meggyőződésük, hogy a szocia-
lizmus a legmegfelelőbb társadalmi forma, lehet áldozatokat követelni – írja Sartre –, 
de azoktól, akik szemben állnak mind az idegen megszállással, mind pedig a szocia-
lizmussal – mint a magyar parasztok többsége – lehetetlen valamit is kívánni.” Sartre 
vitába száll azokkal, akik Magyarországon arról szónokolnak, hogy „meg kell mente-
ni a szocializmus alapjait”. Majd így folytatja: „Ha a szocializmusnak Magyarorszá-
gon alapjai lettek volna, a szocializmus, a maga erejéből megmentette volna magát. 
A Vörös Hadsereg azért avatkozott be, hogy a Szovjetunió szocializmusának alapjait 
védje meg Magyarországon, pontosabban, hogy megmentse a katonai támaszponto-
kat és az uránium lelőhelyeket.” 

A német lap összesen százöt író, művész és tudós nyilatkozatát nyomtatta ki. A 
szerkesztőség áttekintő képet iparkodott adni arról a felháborodásról, amellyel az 
európai szellemi élet legértékesebb és legismertebb képviselői a magyar forradalom-
nak egy külső fegyveres erő által történt leverését fogadták. E férfiak úgy érezték, 
hogy nem hallgathatnak, amikor Budapesten a nemzeti önállóságért vér folyik, ami-
kor egy egész nemzet összeforrva szabadságáért küzd. A tiltakozás nem támasztotta 
fel a holtakat, nem késztette belátásra az idegen hódító hatalmat, nem tette szeré-
nyebbé a fegyverek árnyékában hangoskodókat, de bizonyságot szolgáltatott afelől, 
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hogy Európában még nem némult el a tiltakozó szó, ha valahol a jog, az igazság és 
az emberiesség veszélybe kerül. 

A szellemi Európa és a magyar forradalom Látóhatár, 1956. (7. évf.) 6. sz. 
351-352. o.  
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FORRADALOM VAGY ELLENFORRADALOM?  
A követelések és a programok.  

A forradalom a nép önvédelme azokkal szemben, akik jogaitól megfosztják. Cél-
ja egy romlott kormányzati rendszer megdöntése és olyan új társadalom felépíté-
se, amely szabadságot, jogot és emberhez méltó életet biztosít az addig elnyo-
mott és kizsákmányolt rétegeknek. 

A forradalom az előjogok, a kiváltságok, az önkény és az emberi munkaerő 
kizsákmányolása ellen irányul. Végbe mehet erőszakos és békés úton. Minden 
valódi forradalom – még ha később eredeti irányától el is, távolodik – tágítja az 
emberi és állampolgári jogok élvezőinek körét. 

Ebben különbözik az ellenforradalomtól. 
Az ellenforradalom a kiváltságok, az előjogok, egyének vagy csoportok egyed-

uralmának visszaállítására törekszik. Győzelmével csökken a jogokban és a társa-
dalom javaiban részesülők száma, ritkul a tömegek beleszólási lehetősége ügyeik 
intézésébe és lassan ismét felépül az a rend, amelyet a nép forradalmi lendülete 
elsöpört.  

A forradalom az emberi együttélés új formáit szüli. Az ellenforradalom visz-
szatérés, a régihez, a forradalom előtti állapothoz. A forradalom mozgásba hoz-
za, az ellenforradalom megmerevíti a társadalmat. Az előbbi végrehajtója a nép, 
az utóbbié a rendőr, a csendőr, a karhatalmi tiszt és a vizsgálóbíró. A forrada-
lomnak lelkes tömegei vannak, az ellen- forradalomnak csak a szuronyok mögött 
lapuló klikkjei, tiszti különítményei, zsoldosai, megfizetett ügynökei és opportu-
nista haszonlesői. A forradalom az utcán vagy a nép szabad gyülekezeteiben szü-
letik, az ellenforradalmat hivatali szobákban tervezik. A forradalomnak van köl-
tészete, irodalma és politikai ideológiája. Az ellenforradalomnak nincs új mon-
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danivalója és nincs hívő serege, önmagát igazolja és, ha érvei nem meggyőzőek, 
erőszakkal terjeszti „igazságait”. Minden forradalom új honfoglalásra buzdítja a 
népet. Az ellenforradalom rendre, nyugalomra, a régi törvény tiszteletére, mér-
sékletre, józanságra és megalkuvásra int. A forradalomban a nép felemeli a fejét 
és kiegyenesíti a derekát. Az ellenforradalmat a nép megfékezésére indítják.  

Mi ment végbe Magyarországon 1956 október huszonharmadika és, novem-
ber negyediké között? Forradalom vagy ellenforradalom? 

Fussuk át a követeléseket és programokat, amelyek ebben az időszakban nap-
világot láttak. Ezekből kitűnik, mit akart a magyar nép, mit kívántak azok a szer-
vezetek és csoportok, amelyekben kifejezésre jutott a tömegek vágya és szándéka.  
Az egyetemi és főiskolai hallgatók október huszonkettedikén, hétfőn az ország 
valamennyi egyetemén és, főiskoláján forró hangulatú gyűléseket tartottak. E 
gyűléseken megalakították önálló szervezetüket, a MEFESZT-t és pontokba 
foglalták legfontosabb követeléseiket. Másnap október 23-án reggel a lapok tu-
dósításaiból a nép megtudta, mi történt az egyetemeken és mit követelnek a fia-
talok. A délutáni tüntetéseken és gyűléseken már ezektől a követelésektől vissz-
hangoztak a pesti utcák és terek. Mit akartak a diákok? Kívánságaik részben az 
általános politikai helyzettel, részben pedig saját különleges problémáikkal függ-
tek össze. Ha az egyes egyetemi szervezetek kiáltványait és röpiratait összehason-
lítjuk, a következő közös követelésekeet fedezhetjük fel bennük:  

1. Azonnal össze kell hívni az MDP Központi Vezetőségét. 2. A kormány 
alakuljon át Nagy Imre vezetésével. 3. A gazdasági és politikai egyenrangúság, az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján újból rendezni kell a magyar-
szovjet kapcsolatokat. 4. Általános, egyenlő, titkos választásokat a Népfrontban 
tömörült pártok részvételével! 5. A gazdasági életet a szakemberek bevonásával át 
kell szervezni. Biztosítani kell az uránérc gazdaságos felhasználását. Hozzák 
nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket és vizsgálják felül az egész terv-
gazdaságot! 6. Rendezzék az ipari munkások normáját, bérét és vezessék be az 
üzemekben a munkásönkormányzatot! 7. A beszolgáltatási rendszert felül kell 
vizsgálni és támogatni kell az egyénileg dolgozó parasztokat. 8. Amnesztiát a 
politikai foglyoknak! A politikai és gazdasági pereket vizsgálják meg újból és, 
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rehabilitálják az ártatlanul elítélteket. Farkas Mihály és társainak tárgyalása le-
gyen nyilvános. 9. A Kossuth-címer legyen újból az ország címere, március ti-
zenötödikét és október hatodikét nyilvánítsák nemzeti ünneppé. 10. Teljes véle-
mény- és sajtószabadságot! 11. Hozzák nyilvánosságra és semmisítsék meg a régi 
káderanyagot. 12. Szabad nemzetközi hírközlést, tudomány- és véleménycserét!  

A különleges ifjúsági követelések között az alábbiakat olvashatjuk:  
A MEFESZ szervezetek elismerése és külön napilap engedélyezése. Egyes 

szaktárgyak oktatásának reformja. A felvételi vizsgarendszer megváltoztatása. A 
Diákszálló és a Menza megreformálása. Az ösztöndíjak problémájának rendezé-
se. Kedvezményes áru tan- és szakkönyveket. Egyetemi autonómia. Fakultatív 
előadáslátogatás. A tanulmányi osztály átszervezése. Az egyetemek vezetőségét a 
professzorok titkos szavazással válasszák meg. Mentesítsék a női hallgatókat a 
honvédelmi oktatás és katonai szolgálat alól. Vizsgálják felül a férfi hallgatók 
katonai oktatását. A csoportos vizsgarend helyett egyéni vizsgajelentkezést. Szín-
vonalas tankönyveket. Kedvezményes hazai és, külföldi utazások szervezése. A 
titkos káderlap-rendszer megszüntetése. 

Az egyetemi ifjúság mindenütt egyhangú lelkesedéssel fogadta el a határoza-
tokat és, szolidaritást vállalt a varsói diákokkal, munkásokkal, a lengyel nép füg-
getlenségi törekvéseivel. 

A Petőfi Kör, amely a tavaszi és a nyári hónapokban nagy szerepet játszott a 
magyar politikai életben, 10 pontos határozatot fogalmazott meg. A követelések 
nagyjából azonosak az egyetemi ifjúság követeléseivel. A Petőfi Kör ezeken kívül 
azt is javasolta, hogy Rákosit fosszák meg összes tisztségeitől és a Központi Ve-
zetőség az ország nyugalmának megteremtése érdekében lépjen fel a meglévő 
sztálinista és rákosista restaurációs kísérletekkel szemben. Követelte végül, hogy 
érvénytelenítsék a szektás párthatározatokat és vonják le a személyi konzekvenci-
ákat is. 

Kiáltványt bocsájtott ki a Magyar Írók Szövetsége is. Az írók megállapítják, 
hogy a nemzet történelmi sorsfordulóhoz érkezett és csak akkor tud a forradalmi 
helyzetben helytállni, ha az egész magyar dolgozó nép fegyelmezetten, egy tá-
borba tömörül. A párt és az állam vezetői mindeddig nem adtak életképes prog-



 

193 

ramot. Ezért azok a felelősek, akik a szocialista demokrácia kibontakoztatása 
helyett konokul a Sztálin- és Rákosi-féle terror-rendszer visszaállítására szervez-
kedtek és szervezkednek. Az írók azután hét pontban foglalták össze a magyar 
nemzet kívánságait: 

„1. önálló nemzeti politikát a szocializmus eszméje alapján. A lenini elvek 
szerint rendezni kell a viszonyunkat valamennyi országgal, mindenekelőtt a 
Sovjetunióval és a népi demokráciákkal. Felül kell vizsgálni az államközi egyez-
ményeket és, a gazdasági szerződéseket a nemzetek egyenjogúsága jegyében. 

2. Véget kell vetni a népek barátságát zavaró nemzetiségi politikának. Azt 
akarjuk, hogy barátságunk szövetségeseinkkel, a Szovjetunióval, a népi demokra-
tikus, országokkal őszinte és igaz legyen. Ez csakis a lenini elvek megvalósításá-
val lehetséges. 

3. Nyíltan fel kell tárni az ország gazdasági helyzetét. A válságból csak akkor 
tudunk kijutni, ha a munkásság, a parasztság és az értelmiség végre az őt megil-
lető szerephez jut az ország politikai, társadalmi és gazdasági életének irányításá-
ban. 

4. Az üzemeket a munkások és a szakemberek vezessék. Újjá kell formálni a 
jelenlegi bér- és normarendszert, a megalázó társadalombiztosítást, stb. A szak-
szervezetek legyenek a magyar munkásosztály valóságos érdekképviseleti szerve-
zetei. 

5. Új alapokra kell helyezni parasztpolitikánkat. Mind a termelő szövetkeze-
tekben, mind az egyéni gazdaságokban biztosítani kell a parasztság önrendelke-
zési jogát. Meg kell végre teremteni a szövetkezés önkéntességének politikai és 
gazdasági feltételeit. Fokozatosan át kell térni a mostani begyűjtési és adózási 
rendszerről a szabad, szocialista termelést és, árucserét biztosító rendszerre. 

6. Mind ennek a feltétele az, hogy a párt és az állam vezetésében alapvető 
szerkezeti és személyi változások történjenek. El kell távolítani közéletünkből a 
restaurációra törekvő Rákosi-klikket. Méltó helyére kell állítani Nagy Imrét, a 
tiszta és bátor kommunistát, akiben a magyar nép megbízik. Továbbá mindazo-
kat, akik az elmúlt években következetesen harcoltak a szocialista demokráciáért. 
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Ugyanakkor határozottan fel kell lépni minden ellenforradalmi szándék és kísér-
let ellen. 

7. A kibontakozás megköveteli, hogy a Hazafias Népfront a magyar társada-
lom dolgozó rétegeinek politikai képviselete legyen. Választási rendszerünket 
olyanná kell formálni, hogy az megfeleljen a szocialista demokrácia követelmé-
nyeinek. Az országgyűlésbe, a tanácsokba és minden önkormányzati szervbe a 
nép szabadon, titkosan válassza meg képviselőit.” 

A forradalom harmadik napján, október 25-én Nagy Imre miniszterelnöknél 
megjelent a Borsod megyei munkások küldöttsége. Kiáltványukban – amely 21 
pontból állott – a következő követeléseket olvashatjuk:  

Farkas Mihályt és társait állítsák bíróság elé. Ügyüket nyilvánosan tárgyalják. 
Vizsgálják felül és hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket. Javít-
sák ki a tervgazdálkodás terén mutatkozó súlyos hibákat és a felelősöket váltsák 
le. Nemzeti kincsünket, az uránércet, a magyar nép érdekeinek megfelelően 
használják fel. Emeljék a kategória alapbéreket. Szűnjék meg a burkolt áremelés. 
A nyugdíjkorhatárt le kell szállítani és a nyugdíjak, azonkívül a családi pótlékok 
összegét fel kell emelni. A gyerektelenségi adó eltörlendő és, a vasúti kedvezmé-
nyeket vissza kell állítani. Fokozzák a lakásépítkezéseket és támogassák a kisla-
kások építését. A mezőgazdaság szocialista útja helyes, de szigorúan be kell tar-
tani az önkéntességet és figyelembe kell venni a parasztság érdekeit és a 
nenmzeti sajátosságokat. Politikai téren végre kell hajtani azokat a változásokat, 
amelyeket Gomulka hajtott végre Lengyelországban. Az országgyűlés, ne álljon 
fejbólintó Jánosokból. Legkésőbb január elsejéig vonják ki a szovjet csapatokat 
Magyarország területéről.  

Hasonló követeléseket fogalmaztak meg ebben az időben az egész országban, 
elsősorban a munkások és az értelmiségiek új szervezeteiben. Október 27-én 
megalakult és a régi vezetőséget felváltotta az MDP Győr-Sopron megyei inté-
zőbizottsága. A fegyveres harc beszüntetését javasolta, de a következőket köve-
telte, illetve állapította meg:  

Fegyverezzék le és oszlassák fel az AVH-t. A fegyvereket a néphadsereg ala-
kulatai vegyék birtokukba. A szovjet fegyveres alakulatok is szüntessék be a har-
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cot és vonuljanak ki az országból. Az intézőbizottság támogatja a megyei mun-
káshatalmat és ennek vezető szervét, az ideiglenes megyei nemzeti tanácsot, 
amely magában foglalja a munkás-, a katona-, a paraszt-, az értelmiségi- és, az 
ifjúsági tanácsot. Nem ellenforradalomról van szó, hanem a magyar dolgozó nép 
jogos nemzeti követeléseiről. A nemzeti forradalom nem a régi rend visszaállítá-
sára irányul, hanem azok ellen, akik a kommunista eszmékre gyalázatot hoztak.  

Október 27-én a miskolci rádió kommentárjában azt követelte Nagy Imrétől, 
hogy küldje haza a szovjet csapatokat, ne folyjék Budapesten és máshol több 
magyar vér. Merjen szabadulni azoktól a politikusoktól, akik csak idegen fegyve-
rekre és a népelnyomásra támaszkodva tudnak kormányozni.  

Ugyanazon a napon Szombathelyen megalakult a volt koalíciós pártok képvi-
selőiből Vas megye Nemzeti Bizottsága. A bizottság határozata kimondotta, 
hogy a megyében minden intézkedési jog a Nemzeti Bizottságé. Két legfonto-
sabb követelése: a kormány eszközölje ki a magyarországi szovjet parancsnokság-
tól a haladéktalan tűzszünetet, azonkívül a Szovjetunió kormánya jelentse ki, 
hogy Magyarországon állomásozó alakulatait legkésőbb 1957 január 1-ig teljesen 
és végérvényesen kivonja az ország területéről. A szombathelyi szovjet parancs-
nokság egyébként tudomásul vette a Nemzeti Bizottság határozatát, de közölte, 
hogy a szovjet katonákat, azok családtagjait, a szovjet épületeket és emlékműve-
ket minden támadástól megvédi. Erre azonban nem volt szükség, mert Vas me-
gye lakossága nem gondolt a szovjet katonák provokálására.  

A kormány október 27-én átalakult. Az új kormány nem elégítette ki a népet, 
mert tagjai közül többen a rossz emlékű Rákosi-Gerő féle irányzat hívei voltak 
és, még a forradalmat megelőző hetekben sem tudtak régi hibáiktól és helytelen 
módszereiktől szabadulni. Ennek folytán általános volt a vélemény, hogy Nagy 
Imre maradjon a kormány feje, de távozzanak azok, akik felelősek a múlt bűnei-
ért és akikben a nép nem bízik. Ez a nézet tükröződik abból a nyilatkozatból is, 
amelyet október 27-én este a győri nemzeti tanács elnöke, Szigethy Attila kül-
földi újságíróknak adott. Arra a kérdésre, hogy az ideiglenes nemzeti tanács mi-
lyen politikai alapon nyugszik, Szigethy Attila azt felelte, hogy lényegében a volt 
demokratikus pártokra támaszkodik és azok képviselőiből tevődik össze. „Min-
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den oldalról való függetlenséget akarunk!” – hangoztatta és távolabbi célként a 
szabad választásokat említette meg, amelyek során a népnek alkalma nyílik majd, 
hogy olyanokat válasszon ki az ország irányítására, akikben megbízik. Nagy Im-
réről a következőket mondotta: „Nagy Imrét talpig becsületes, hazáját féltő, sze-
rető, sorsát szívén viselő igaz magyar embernek ismerem és tartom. Bár kormá-
nyának összetételével csak részben értek egyet, programját csak helyeselni tu-
dom.” A győri nemzeti tanács józan és higgadt magatartására jellemző Szigethy 
Attila egy másik nyilatkozata is, amelyben kijelentette, hogy „a hazafiság nem 
hangulat, hanem tett.”  

Október 28-án a kormány a további vérontás megszüntetése és a békés kibon-
takozás biztosítása érdekében elrendelte az azonnali általános tűzszünetet. A 
fegyveres harc csökkenésével mind nagyobb teret kapott a politikai küzdelem. A 
társadalom új szervezetei egymás után közölték követeléseiket és, fejtették ki 
programjukat. Győr város nemzeti tanácsa követelte, hogy a kormány adja át a 
Kossuth Rádiót a magyar íróknak: végezzék ők a nemzet tájékoztatásának mun-
káját. 

Október 28-án a késő délutáni órákban Nagy Imre felolvasta a rádióban a 
kormány nyilatkozatát, amelyben elítélte azokat a nézeteket, amelyek szerint a 
hatalmas, népmozgalom ellenforradalom. „Vitathatatlan – mondja a nyilatkozat 
–, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, 
egész népünket átfogó és eggyé forrasztó nemzeti demokratikus forradalom. Ez a 
mozgalom célul tűzte ki, hogy biztosítja nemzeti függetlenségünket, önállósá-
gunkat és szuverenitásunkat, kibontakoztatja társadalmi, gazdasági, politikai 
életünk demokratizmusát, mert csak ez lehet a szocializmus alapja hazánkban. 
Ezt a nagy megmozdulást a elmúlt történelmi korszak súlyos bűnei robbantották 
ki.” Nagy Imre tehát helyesen látta a forradalom célját, jellegét és okát. A nyilat-
kozat a továbbiakban bejelentette, hogy a magyar és a szovjet kormány megálla-
podása alapján a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről, 
a kormány tárgyalásokat kezdeményez Magyarország és a Szovjetunió közötti 
kapcsolatokról, azonkívül a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok vissza-
vonásáról. Az Államvédelmi Hatóságot megszüntetik. A kormány javasolni fogja 
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az országgyűlésnek, hogy az ország címere a Kossuth-címer és március tizenötö-
dike ismét nemzeti ünnep legyen. 

A kormány nyilatkozata sokakat megnyugtatott, de a politikai csoportokban, 
munkástanácsokban és az új önkormányzati szervekben tovább tartott a kormány 
bírálata, főként azért, mert a rákosista miniszterek még mindig nem távoztak és 
jelenlétük kételyeket ébresztett a kormány szándékainak őszinteségét illetően. A 
legtöbben Bebrits Lajos, Apró Antal, Czottner Sándor és a korábbi kormány 
több más tagjának távozását követelték. A személyi változásokat a kormány nyi-
latkozata, amely helyesen értékelte az eseményeket, tökéletesen indokolta. E 
követelés semmiképpen sem volt ellenforradalmi jellegű, minthogy a Rákosi-
Gerő klikk politikájával való szakítás magában foglalja e politika legexponáltabb 
képviselőinek félreállását. Egy új politikai irányzat csak akkor valósul meg mara-
déktalanul és képes a tömegek bizalmát megnyerni, ha azok hajtják végre, akik 
az irányzatban hisznek és győzelmét akarják, nem pedig azok, akik opportuniz-
musból egyszerűen tudomásul veszik. A megbukott politika hívei, ha felelős ál-
lásban maradnak, csak hátráltatják az új irányzat felülkerekedését, eltorzítják 
eredeti célkitűzéseit és nagy mértékben rontják hitelét azok körében, aki igaz 
hívei vagy akiknek támogatását meg akarja szerezni. Az október végi napokban 
éppen ezért alig volt nyilatkozat és követelés, amelyben nem szerepelt volna a 
kívánság, hogy Nagy Imre válogassa meg jobban munkatársait, akikkel a szocia-
lista demokrácia és a nemzeti függetlenség programját meg akarja valósítani. 

Ez olvasható a Borsod megyei munkástanács felhívásában is, amelyet október 
28-án az ország munkástanácsaihoz és a szabadságharcosokhoz intézett. A kö-
vetkezőket követeli: 

1. Demokratikus, független, önálló, szabad és szocialista Magyarországért 
küzdő új ideiglenes kormányt, a Rákosi-rendszert kiszolgáló miniszterek mellő-
zésével.  

2. Ezt a kormányt csak általános és szabad választások útján lehet létrehozni. 
Mivel ez a jelen helyzetben nem valósítható meg, Nagy Imre a legszükségesebb 
minisztériumok megtartásával alakítson ideiglenes kormányt.  
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3. Az MDP és a Népfront koalícióján alapuló ideiglenes kormány első tény-
kedése a szovjet csapatok azonnali távozásának kieszközlése legyen. A szovjet 
csapatok ne támaszpontjaikra, hanem hazájukba, a Szovjetunióba vonuljanak 
vissza.  

4. Az új kormány vegye be programjába és, valósítsa meg a munkástanácsok, 
az üzemi- és diákparlamentek követeléseit. 

5. Az új államhatalomnak csak két karhatalmi szerve legyen: a rendőrség és a 
honvédség. Az Államvédelmi Hatóságot meg kell szüntetni. 

6. Töröljék el a statáriumot és adjanak amnesztiát azoknak, akik a felkelésben 
részt vettek. 

7. Két hónapon belül írjanak ki általános választásikat, több párt részvételével.  
Ugyancsak október 28-án a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága levelet 

intézett a néphez. A Bizottságban az Egyetemi Forradalmi Bizottság, a Magyar 
Írók Szövetsége, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Képzőművészek 
Szövetsége, a Petőfi Kör, a MEFESZ megbízottai, azonkívül a zeneművészek, 
az egyetemi oktatók és a népi kollégiumok képviselői vettek részt. A levél kivo-
natosan az alábbiakat tartalmazza: 

1. A kormány haladéktalanul rendezze viszonyunkat a Szovjetunióval az 
egyenjogúság alapján. A szovjet csapatok kezdjék meg kivonulásukat az ország 
egész területéről. 

2. A kormány szüntesse meg a hátrányos külkereskedelmi szerződéseket. A 
magyar föld kincsei, az uránium, a bauxit, a parasztok munkájának gyümölcsei 
ne kerülhessenek titkos szerződések révén potom áron idegenbe. 

3. Általános titkos választásokat. A nép szabadon állíthasson jelölteket. 
4. A gyárak, a bányák legyenek valóban a munkásoké. Gyárat, földet, tőkés-

nek, földbirtokosnak vissza nem adunk. Az üzemek igazgatását szabadon válasz-
tott munkástanácsokra kell bízni. A kormány biztosítsa a magán kisipar és kiske-
reskedelem működését. 

5. A kormány szüntesse meg a kiszipolyozó norma rendszert. Gazdasági lehe-
tőségeinkhez mérten emelje fel az alacsony béreket és nyugdíjakat. 
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6. A szakszervezetek legyenek a munkások valóságos érdekvédő szervei, sza-
badon választott szervezéssel. Alakuljanak meg a dolgozó parasztok érdekvédel-
mi szervei is. 

7. Biztosítsa a kormány a mezőgazdasági termelés szabadságát és biztonságát, 
az egyéni termelők és a parasztok megfelelő önkéntes szövetkezeteinek támoga-
tása révén. Töröljék el a parasztokat kirabló gyűlöletes beszolgáltatási rendszert. 

8. Szolgáltassanak igazságot és adjanak anyagi kárpótlást a tagosítással és 
egyéb törvénytelen intézkedésekkel sújtott parasztoknak. 

9. Teljes, szólás-, sajtó- és gyülekezési szabadságot. 
10. Október 23-át, a nemzeti felszabadító harc kezdetének napját, nyilvánítsa 

a kormány nemzeti ünneppé.  
Nagyjából ugyanezeket a követeléseket olvashatjuk a Veszprém megyei Nem-

zeti Forradalmi Tanács felhívásában, amelyet október 29-én bocsátott ki. A fel-
hívás szerint a szovjet csapatok három napon belül fejezzék be kivonulásukat. 
Ennek biztosítására a magyar kormány kérjen hivatalos nyilatkozatot a szovjet 
kormánytól. A veszprémiek követelik továbbá, hogy ... a kormány fordítson fo-
kozott figyelmet a határainkon túl élő magyarok sorsára és a velük való kapcso-
latra. Az országgyűlés külügyi bizottsága kezdeményezze a varsói szerződés felül-
vizsgálását és vesse fel a dunai konföderáció gondolatát. A szabad választásokat 
azonnal ki kell írni és legkésőbb 1957 március 15-ig meg kell tartani. Lehetővé 
kell tenni, hogy választókerületenként több jelölt induljon. A veszprémiek köve-
telik továbbá az emberi jogok biztosítását, az alkotmány betartását, a tájékoztatás 
és a sajtó szabadságát, a bírói függetlenség intézményes biztosítását és a politikai 
perekben a halálbüntetés eltörlését. Szabad érintkezést kell teremteni Kelettel és 
Nyugattal. Minden 18 éven felüli magyar állampolgár kapjon útlevelet. Fejezzék 
be a politikai perekben elítéltek rehabilitációját és hozzák nyilvánosságra a reha-
bilitációs perek jegyzőkönyveit. Rákosit, Gerőt, Hegedűst és mindazokat, akiket 
felelősség terhel a magyar nép szabadságtörekvéseinek durva és véres elnyomásá-
ért, bíróság elé kell állítani. Szüntessék meg a káderlap minden formáját és a 
személyzeti osztályokat. A sorkötelesek katonai szolgálati idejét szállítsák le 12 
hónapra és a honvédek kapjanak magyar egyenruhát. Teljes, egyetemi autonómi-
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át. A kultúrpolitikában és az oktatásban nemzeti hagyományaink érvényesítését. 
A különféle művészi alkotói módszerek teljes szabadságát, össze kell hívni az 
MDP kongresszusát és olyan új központi vezetőséget kell választani, amelynek 
többsége nem volt az 1956 október 23-án hivatalban lévő KV tagja. 

Október 30-án már mind több szervezet követeli a varsói szerződés felülvizs-
gálatát. A Borsod megyei munkástanács és diákparlament nyilatkozatában java-
solja a szerződést aláíró államok kormánydelegációinak haladéktalan összehívását 
és sürgős állásfoglalását a magyar helyzettel kapcsolatban. A nyilatkozat azt is 
megállapítja, hogy a szovjet kormány magatartása ellentétes a szerződés cikkelye-
ivel és sérti a magyar nép szuverenitását.  

A Magyar Szabadság nevű új lap október 30-i első számában a következőket 
írta: 

„Magyarország nem független ország addig, amíg területén a magyar nép aka-
rata ellenére szovjet haderő állomásozik .... Ez sérti a magyar nép nemzeti önér-
zetét és jogos, nemzeti érdekeit. Mindenekelőtt azért sérti, mert amíg a szovjet 
csapatok itt vannak, Magyarország nem folytathat igazán önálló külpolitikát, 
önálló külpolitika nélkül pedig nincs egészséges nemzeti fejlődés... Ez a külpoli-
tika nem jelenti és nem jelentheti azt, hogy szembefordulunk a Szovjetunióval, 
vagy a szomszédos országokkal. Magyarországnak, a magyar népnek az az érde-
ke, hogy hatalmas szomszédunkkal és a kelet-európai sorstársországokkal, külö-
nösen Lengyelországgal és Jugoszláviával őszinte, egészséges barátságban éljen. 
Szükségünk van különösen gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokra, az eszmék 
szabad áramlására, s ha a közös érdekek úgy kívánják, esetről-esetre külpolitikai 
együttműködésre is. De csak a magyar nép és a magyar kormány szabad elhatá-
rozása alapján. ... Magyarország kis ország – szüksége van minden barátra. Ma-
gyarország szegény, súlyos gazdasági bajokkal küzdő ország – szüksége van min-
den támogatásra. Ha a baráti Jugoszlávia olyan külpolitikát követhet, amelynek 
alapelve, hogy kívül kell maradni a hatalmi tömbökön, s jó viszonyt kell fenntar-
tani minden országgal, akkor miért ne követhetne Magyarország is ilyen külpoli-
tikát? Tudjuk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. A varsói szerződésben 
Magyarország kötelezettséget vállalt s ahhoz, hogy e helyzeten változtathassunk, 
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a magyar kormánynak tárgyalásokat kell folytatnia a Szovjetunió kormányával. E 
tárgyalásoknak a lehető leghamarább meg kell indulniok és dűlőre kell jutniok.” 

A lap belpolitikai programját így foglalja össze: 
„... demokráciára van szükségünk, a szabadság rendjére, amelynek szilárd 

alapja az elmúlt tizenkét esztendő három legjelentősebb, maradandó társadalmi 
változása: az, hogy a föld a parasztoké, a gyár a munkásoké, a művelődés joga 
pedig mindenkié legyen.” 

Végezetül hozzáfűzi, hogy a lap teljes elvi szilárdsággal harcol a Rákosi-
Gerő-féle politika minden maradványa és az ellenforradalom jelentkezése ellen. 
Elítéli az önbíráskodást: „Nekünk nem a lámpavasakon kell megbosszulnunk az 
elmúlt évek szörnyű rémtetteit, hiszen megvan minden eszközünk, hogy méltó 
módon büntessük mindazokat, akik ellenünk és hazánk ellen vétettek. Nekünk 
van igazunk, tehát nem nyúlhatunk az álnokok, a hazugok fegyveréhez.”  

Nagy Imre miniszterelnök október 30-án délután bejelentette az egypártrend-
szer megszüntetését és a kormányzásnak az 1945-ben újjászületett koalíciós, 
pártok demokratikus együttműködésének alapjaira való helyezését. A kormány 
elismerte a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati szer-
veket, „rájuk támaszkodik és támogatásukat kéri”. Tildy Zoltán és Erdei Ferenc 
bejelentette a Kisgazdapárt illetve a Nemzeti Parasztpárt működésének újbóli 
megkezdését és megindult a Szociáldemokrata Párt újjászervezésének munkája 
is.  

A magyar néphadseregnek a forradalomhoz hű képviselőiből megalakult a 
Magyar Néphadsereg Vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa, amely nyilatko-
zatában a következőket közölte:  

1. A Tanács követeli a szovjet hadsereg azonnali kivonását Budapestről és a 
legrövidebb időn belül távozását az ország területéről. 

2. Kéri a nép támogatását a rend helyreállítására. 
3. A hadsereg vezetéséből eltávolították a "szektáns visszahúzó erőket. 
4. Az ÁVH megfélemlítésben tartotta a honvédséget is. A Tanács elhatározta 

a még fegyverben lévő ÁVH azonnali lefegyverzését. 
5. A határőrök tartozzanak a honvédséghez.  



 

202 

A debreceni szocialista forradalmi Bizottmány ugyanakkor követeli, hogy 
Magyarország lépjen ki a varsói szerződésből, az Egyesült Nemzetek Szervezete 
pedig foglalkozzék Magyarország ügyével, mivel a Szovjetunió beavatkozása 
belügyeinket nemzetközi üggyé tette. A szovjet csapatok távozása után tartsanak 
több párt részvételével szabad, demokratikus, titkos választásokat. 

Szervezetek és egyének sürgetésére a minisztertanács október 30-án este kö-
zölte, hogy Nagy Imre a szovjet csapatok segítségül hívásáról és a rögtönbírásko-
dás kihirdetéséről nem tudott. „A minisztertanács szovjet segítséget kérő határo-
zatán – mondja a közlemény – és a statáriumot kihirdető rendeletén nincs rajta 
Nagy Imre neve. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén szá-
rad, ők viselik érte a felelősséget a nemzet és a történelem színe előtt.”  

Az Egyetemi Forradalmi Bizottság október 31-én felhívással fordult az ifjú-
sághoz. A politikai vezetést ideiglenesnek tartják és Nagy Imrét olyan mértékben 
támogatják, amilyen mértékben teljesíti az ifjúság követeléseit. A kormányból 
távozzanak a sztálinisták. Az egyetemi fiatalok felhívása azt is közli, hogy nem 
akarnak sem sztálinimust, sem kapitalizmust, hanem minden más, államtól füg-
getlen, valóban demokratikus és szocialista Magyarországot.  

A dunántúli nemzeti tanácsok október 30-án Győrben megalakították a Du-
nántúli Nemzeti Tanácsot. Programja főbb követeléseiben megegyezik az általá-
nos óhajokkal és kívánságokkal. Eszerint az általános titkos választásokat január 
végéig kell kiírni. A kormány a nemzeti tanácsok jóváhagyásával hozza létre a 
helyi karhatalmi szerveket. A szabadságharcosok kapjanak képviseletet a kor-
mányban. A program követeli, hogy a kormány mondja ki Magyarország semle-
gességét. Ezt a határozatot megszavazták a Borsod- és a Bács-Kiskun megyei, 
azonkívül a csepeli munkástanácsok képviselői is. 

A működésüket újból megindító demokratikus pártok vezetői nyilatkozatok-
ban szögezték le pártjuk célkitűzéseit. Csorba János, volt budapesti polgármester 
szerint a Kisgazdapárt nem kívánja visszajuttatni a földbirtokosoknak a földet és 
a tőkéseknek a gyárat. A dolgozó parasztok azonban vissza kell kapják földjüket. 
Egyébként a párt követeli, hogy: 
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„A kormány azonnal mondja fel a varsói egyezményt és a szabad és független 
nemzetek között szokásos egyenlőség alapján rendezze a ország viszonyát a 
Szovjetunióval. Legyen Magyarország semleges állam és ezt a semlegességet a 
külhatalmak ismerjék el és biztosítsák. Új koalíciós kormányt kell alakítani az 
1945-ös pártarány alapján. Új magyar alkotmányt kell készíteni, az elnöki taná-
csot meg kell szüntetni és Magyarország népköztársaság helyett legyen ismét 
köztársaság.” 

A Szociáldemokrata Párt szóvivője kijelentette, hogy a párt védeni akarja a 
szocialista pozíciókat. „Földet és gyárat nem adunk vissza” – mondotta. 

Kovács Béla a Kisgazdapárt pécsi nagygyűlésén így beszélt: „nem 1939-et, s 
nem 1945-öt írunk. Szó sem lehet itt a grófok, a földes urak és kapitalisták vilá-
gának visszatéréséről... nemzeti programunk csak a szabad, demokratikus, füg-
getlen Magyarország felépítése lehet.” 

Az országban mind erősebb a követelés, hogy Magyarország legyen semleges 
és lépjen ki a varsói egyezményből. Ezt követelték többek között a debreceni 
Szocialista Forradalmi Bizottmány Budapesten járt küldöttei, a szegedi üzemek 
dolgozói és Heves megye Forradalmi Munkástanácsa, amely csatlakozott a Du-
nántúli Nemzeti Tanács követeléseihez.  

A Magyar Szabadság című újság november 1-i számában, „A független Ma-
gyarország legyen semleges” című cikk a dunavölgyi népek szoros szövetségére 
hívja fel a figyelmet és kifejti, hogy „Magyarországnak „mostantól fogva – Kos-
suth Lajos, és Károlyi Mihály dicső hagyatékához híven – a dunavölgyi népek 
konföderációjának kiépítésén kell dolgoznia.” 

A többpártrendszer visszaállításáról pedig így elmélkedik: 
„Amikor a békésen tüntető pesti népre utolsó érvként tüzet zúdított Gerő és 

Hegedűs kormánya, már világos volt, hogy az egypárt rendszer megbukott, s 
hogy e hitelét vesztett rendszert merőben másfajta kormányzatnak kell felválta-
nia. Olyan kormányzatnak, amely szabad és független hazában a népakaratot és 
csakis a népakaratot testesíti meg. A forradalomra fölkelt néptömegeknek kez-
dettől fogva egyik fő követelése volt a pártok versengésén és a szabad választáso-
kon alapuló demokratikus rendszer megteremtése... Az új élet akkor lesz igazán 
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szabad és igazán magyar, nemzetünknek sorsa akkor ível felfelé, ha abban min-
denkinek az akarata, ízlése, igénye, vágyakozása testet ölthet.” 

Az újjászületett demokratikus pártok irányítóinak nézeteit és szándékait kitű-
nően dokumentálja a Petőfi Párt (volt Nemzeti Parasztpárt) egy vezető tagjának, 
Féja Gézának a Békés megyei Szabadság rádióban elmondott beszéde. Idézünk 
belőle:  

„Mi nem akarjuk visszaállítani az úri Magyarországot, de Rákosi és Gerő 
rémuralmát sem ... A mi kezünket nem szennyezheti be igaz vér, a mi lelkünket 
nem terhelheti nemtelen cselekedet, a mi jóhírünket nem szeplősítheti személyi 
bosszú aljas indulata.” 

Ilyen értelemben foglalt állást november 1-én a Magyar Írók Szövetsége is:  
„Nemzeti forradalmunk, szabadságunk és függetlenségünk kivívásának legna-

gyobb erénye az erkölcsi tisztaság. A magyar írók kivették részüket a forradalom 
előkészítéséből. Kötelességük, hogy őrködjenek a forradalom tisztaságán is. Kö-
vetelik, hogy vonják felelősségre mindazokat, akik a nép ellen vétkeztek. Ugyan-
ilyen határozottsággal követelik azt is, hogy a bűnösök a szabad magyar bíróság 
előtt feleljenek. A nép ne az utcán ítélkezzék, hanem a tárgyalóteremben ... A 
világ szeme rajtunk, csodálja forradalmunk tisztaságát, ne essék rajta folt.” 

A nyilatkozatot a következők írták alá: Benjámin László, Déry Tibor, Ignotus 
Pál, Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Veres Péter és 
Zelk Zoltán.  

A Csepeli Vas- és Fémművek acélműveinek és csőgyárának munkástanácsa 
november 1-én Nagy Imrénél járt és a következő kívánságokat adta elő:  

A szovjet csapatok vonuljanak ki. A politikai foglyokat és elfogott szabadság-
harcosokat bocsássák szabadon. A még fegyverben lévő ÁVH sokat fegyverezzék 
le és ÁVH-sokat ne vegyenek be az új karhatalmi szervezetbe. írjanak ki általá-
nos, titkos választást, több párt részvételével. Teljes nemzeti függetlenséget poli-
tikai, gazdasági és katonai téren egyaránt. A kormány mondja fel a varsói szerző-
dést és nyilvánítsa az országot semlegesnek. A vezetők kiválasztásában csak a 
szaktudás és rátermettség döntsön. Emberi életmódot biztosító jövedelmet min-
den dolgozónak. A szakszervezet legyen független és a munkásnak joga legyen 
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sztrájkolni. Életképes kisipart és kiskereskedelmet. A magyar életformának meg-
felelő mezőgazdaságot. Az ifjúság nevelését helyezzék vallás-erkölcsi alapokra. A 
külkereskedelmi szerződéseket vizsgálják felül, hozzák nyilvánosságra és az urán-
ércet nemzeti érdekeinknek megfelelően használják fel. Felesleges hivatalokat, 
tömegszervezetek helyiségeit és laktanyákat alakítsanak át kislakások céljaira. A 
kormány támaszkodjék a munkástanácsokra és fegyverezzék fel a munkástanács-
ok által javasolt dolgozókat. A külföldön szolgáló diplomatákat hívják vissza és 
helyükre hazafiakat nevezzenek ki. 

Ugyanezen a napon, november 1-én este 7 órakor Nagy Imre miniszterelnök 
a Szabad Kossuth Rádión keresztül bejelentette Magyarország semlegességét. 

„A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelős-
ségérzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve, kinyil-
vánítja a magyar népköztársaság semlegességét.”  

A nyilatkozat az egész országban osztatlan örömet keltett és fellelkesítette a 
nemzetet. Ezzel a forradalmi megmozdulás egyik legfontosabb követelése meg-
valósult. Farkas Ferenc, a Petőfi Párt ideiglenes főtitkára javasolta, hogy a varsói 
szerződés felmondásáról tartsanak népszavazást. Egyébként – mondotta Farkas 
Ferenc – nem akarunk egyik nagyhatalmi érdekcsoporthoz sem tartozni. Az 
államfői teendők ellátására Kodály Zoltán elnökletével nemzeti főtanácsot java-
solt, a- mely a fegyveres felkelők, a demokratikus pártok és az írószövetség képvi-
selőiből tevődnék össze.  

A forradalom politikai színezetére és szándékaira nagyon jellemző Németh 
László „Emelkedő nemzet” című írása, amely az Irodalmi Újság november 2-i 
számában jelent meg, és Ravasz László rádiónyilatkozata. Németh László meg-
győző erővel mutatta ki, miért nem akarhatja a magyar nép annak az ellenforra-
dalmi rendszernek visszaállítását, amely elsikkasztotta az esedékes magyar forra-
dalmat, „Habsburg császár nélkül, de súlyosabb formában a Habsburg-birodalom 
maradványait restaurálta” és amelyben „egy kis képességű, anakronizmust jelentő 
réteg kormányozta az országot.” Ravasz László kijelentette, hogy a forradalom-
nak nemcsak a reakció az ellensége, hanem az anarchia is. „Még gondolni se 
merjen senki az elmúlt korszakok rendszereinek visszaállítására – mondotta. – A 
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forradalom vívmányainak megőrzése és tovább fejlesztése, hibáinak megigazítása 
és az igazságtalanságok jóvátétele lehet a cél.” 

Ezeket az eseményeket egy kis réteg kivételével mindenki tudomásul vette és 
nagy lelkesedéssel fogadta. A Magyar Dolgozók Pártja felbomlott és az új mar-
xista-leninista párt már csak a meggyőződéses kommunistákra és a sztálinista-
rákosista rendszerben nem kompromittálódott tisztségviselőkre támaszkodha-
tott. Ezeknek a száma messze elmaradt az MDP taglétszáma mögött. Nagy Im-
re, Losonczy Géza, Lukács György és, még néhány tiszta múltú kommunista 
vezető, közöttük az akkor még a forradalom oldalán álló Kádár János irányításá-
val megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt, amely arra az emberfeletti fel-
adatra vállalkozott, hogy a kommunizmus ügyét Magyarországon megmentse és 
az ország felépítésének más pártokkal egyenrangú munkása legyen. A pártnak ez 
a tiszteletreméltó törekvése a november negyediki szovjet beavatkozás után meg-
változott.  

A kormány, a demokratikus politikai pártok, az ifjúsági- és munkás- szerve-
zetek, az új önkormányzati testületek el voltak szánva, hogy a legfontosabb nem-
zeti és társadalmi célok elérése után a forradalom vívmányait megszilárdítják és 
elkezdik a sokat szenvedett ország újjáépítését, azonkívül az egyes helyeken ta-
pasztalható kilengések megszüntetését. Minden jel arra vallott, hogy a többpárt-
rendszerre és a koalíciós kormányzásra való áttérés, a varsói paktumból való kilé-
pés, az ország semlegességének bejelentése, majd az oroszok kivonulása után 
kezdetét veheti a magyar nép új élete. 

A győri Magyar Vagon- és Gépgyár munkástanácsa november 3-án hozott 
határozatában kimondotta, hogy helyesli a kormány intézkedéseit és a legfonto-
sabb iparágakban a munka felvételét. A 4. pont szerint 

„... a munkásság a nemzeti demokratikus forradalom vívmányaként szilárdan 
ragaszkodik a fő szociális törekvésekhez. Minden erővel ellenezzük a nagybirtok-
ok, hitbizományok, bankok és nagyüzemek tőkés tulajdonba való visszaadását. 
Ugyanakkor ellene vagyunk mindennemű rákosista-sztálinista restaurációnak.” 

Farkas Ferenc, az új kormány államminisztere – a Petőfi Párt tagja – ugyan-
csak november 3-án a Szabad Kossuth Rádióban kijelentette, hogy a szociális 
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vívmányokból és a mostanáig elért eredményekből meg kell tartani mindazt, ami 
a szabad, demokratikus és szocialista országban felhasználható. Őszinte és baráti 
kapcsolatokat kell kiépíteni minden szocialista országgal, azonkívül a világ min-
den békeszerető nemzetével. Tárgyalásokat kell kezdeni a Szovjetunióval a vitás 
kérdések megbeszélésére. A párt érdekeit alá kell rendelni a nemzet érdekeinek. 
A békés munkának meg kell indulnia. Végezetül a Petőfi Párt minden ellenfor-
radalmi megnyilvánulást a legerélyesebben meg fog akadályozni. 

A kormány november 3-án délután sajtóértekezletet tartott külföldi újság-
íróknak. Losonczy Géza államminiszter hangsúlyozta, hogy az új kormányzat 
nem tűri el a földreform megváltoztatását, a gyárak, az üzemek államosításának 
vagy a legutóbbi időkben kiharcolt szociális vívmányoknak bárminemű csorbítá-
sát. A föld a paraszté, a gyár a munkásé. 

November negyedikének hajnalán lezárult e nagy népi és nemzeti küzdelem 
első szakasza. A szabad, független, semleges, közéletében demokratikus, gazda-
sági és társadalmi felépítésében pedig szocialista Magyarország végleges megte-
remtése a szovjet fegyveres beavatkozás következtében ismét elodázódott. 

Hogy a történelmi jelentőségű megmozdulás forradalom vagy ellenforrada-
lom volt-e, azt a tárgyilagos olvasó az ismertetett programok és, követelések 
alapján könnyűszerrel megállapíthatja. 

Forradalom vagy ellenforradalom? – A követelések és a programok Látóhatár, 
1956. (7. évf.) 6. sz. 280-291. o.  
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1957  

A SZOCIALIZMUS MAGYARORSZÁGON 

A Szovjetunió magyarországi fegyveres beavatkozásának hívei azt hangoztatják, 
hogy Magyarországon pusztulás fenyegette a szocializmust és a Vörös Hadsereg 
katonai akciói nélkül a szocialista vívmányok komoly veszélybe kerültek volna. 
Ne kutassuk most, joga van-e egy államnak más állam ügyeibe beavatkoznia. Ne 
vizsgáljuk ezúttal azt a nem kevésbé fontos problémát se, hogy a szovjet kormány 
végeredményben magyarországi védencei és a szovjet mintájú kommunizmus 
érdekében döntötte-e meg a Nagy Imre-kormányt, vagy pedig – miként Sartre 
megjegyezte – saját kommunizmusa alapjainak védelmére, a katonai támasz-
pontok és az uránium lelőhelyek biztosítására küldte páncélos hadosztályait Ma-
gyarországra. 

Mindezek helyett lássuk, hogy valóban veszély fenyegette-e a szocializmus 
ügyét Magyarországon, pontosabban: idegen fegyverekre van-e szükség ahhoz, 
hogy hazánkban a szocializmus megvalósuljon és fennmaradjon. 

E probléma felvetése nemcsak azért időszerű, mert a tárgyilagos elemzés és 
ítélet helyes megvilágításba helyezi a szovjet katonai beavatkozást, de azért is, 
mert esetleg útmutatást kapunk egy olyan időszakban, amikor a magyar nemzet-
nek – nem utolsó sorban megmaradása, népi állagának és erejének megőrzése 
érdekében – nincs más választása, mint a szocialista gazdasági és társadalmi rend. 

A magyar nemzet ma válságos helyzetben van. A jogaiért és szabadságáért 
felkelt népet a szomszédos nagyhatalom leverte, a bűnös vezetőkkel és a sanyarú 
viszonyokkal elégedetlen munkásokat, diákokat, írókat és politikusokat meghur-
colják. A népnek azonban élnie kell és eltiport forradalmának siratása helyett 
azon gondolkodik, hogy vészelje át a bűntető különítmények, az idegen harcko-
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csik védelmében hangoskodó vezetők uralmát, és ha a mai rendkívüli állapotok 
megszűnnek, hogyan rendezkedjék be az új helyzetben. A megszálló hatalom azt 
akarja, hogy Magyarország szocialista állam legyen és, úgy tűnik, hogy a magyar 
nép többsége a mai külső és belső viszonyok figyelembevételével nem Hát más 
lehetőséget, mint a szocializmust. Erre vall többek között a magyar írók múlt év 
decemberében kiadott nyilatkozata is, amely szerint „a munkásosztály, a paraszt-
ság és a java értelmiség híve volt és változatlanul híve a demokrácia és a társa-
dalmi szocializmus vívmányainak, amelyeket nem elsorvasztani akart, hanem 
élővé tenni inkább.” Valóban, a magyar nép egyöntetű kívánsága, hogy a szocia-
lizmus – amelyet nemcsak külső erő kényszerít rá, de amely sokak meggyőződése 
és vágya – élő legyen, azaz feleljen meg a magyar nép sajátosságainak, alkalmaz-
kodjék országunk viszonyaihoz és gazdagodjék nemzeti hagyományainkkal. 

Van-e jövője az effajta szocializmusnak Magyarországon? 
A tapasztalatok szerint van. Nem kell külön bizonyítani, mily csekély azok-

nak a száma, akik a megdöntött kapitalizmus, a felosztott nagybirtok, az anakro-
nisztikus királyság, a régi előjogok és kiváltságok visszaállításáról álmodoznak. A 
munkás nem azért harcolt a kizsákmányoló normák, a munkaverseny és az ala-
csony bérek ellen, mert a régi munkaadót kívánta vissza, aki csak azért nem volt 
oly kegyetlen, mint a mai, mert nem volt rendőrsége, ügyésze, bírája, börtöne és 
internálótábora. A parasztok sem azért oszlatták fel a kolhozokat, hogy utána a 
nagybirtokká forrasszák össze és ünnepélyesen átadják a hajdani tulajdonosok-
nak. A magyar nép nem akar restaurációt, és amikor a szovjet minta szolgai má-
solása ellen küzd, nem az ancien régimet kívánja vissza, hanem igazságos és em-
beri társadalom után vágyakozik. 

Az október végi és november eleji napokban a tüntetők, a sztrájkolok és a 
fegyveres harcosok túlnyomó többsége munkás és munkás- meg parasztszülők 
gyereke volt. Nem a szocializmus ellen mentek ki az utcára, hanem azok ellen, 
akik a szocializmust megcsúfolták és a szocializmus nevében a népet jogaitól 
megfosztották. A forradalom nem a munkáshatalom ellen irányult – mint egye-
sek állítják – hiszen Magyarországon igazi munkáshatalom nem volt. Logikai 
képtelenség, hogy a munkások és a parasztok a saját hatalmuk ellen fegyvert fog-
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janak. A fegyver azok ellen irányult, akik makacs önzésükben megakadályozták, 
hogy hazánkban valódi népuralom szülessék. Az ellenérvek nagyon vérszegények. 
Mert az mégsem tekinthető meggyőző bizonyítéknak, hogy a feldühödött tömeg 
egyes helyeken népítéletet tartott, némely forrófejű politikus oktalan kijelentése-
ket tett, avagy a hatalmas népmozgalom hullámai nem egészen demokrata múltú 
személyeket is felszínre vetettek. Ha ily másodrendű kísérőjelenségek döntik el 
egy népi megmozdulás jellegét, bizony különös bizonyítványt kellene kiállíta-
nunk az emberiség történetének korszaknyitó eseményeiről, a francia forrada-
lomról, a múlt század polgári és szocialista forradalmairól1, sőt a szovjet októberi 
forradalomról is. A magyarországi eseményeket szocialista szemléletű írók és 
diákok készítették elő és a barikádok innenső oldalán munkások, szegény embe-
rek és alulról jött értelmiségiek állottak. Ez nemcsak azt bizonyítja, hogy haladó 
népmozgalommal van dolgunk, de azt is, hogy Magyarországon vannak szocia-
lista tömegek, amelyek alkalmasak egy emberséges és jól működő szocialista rend 
megteremtésére. 

Mégis, miért keltek fel ezek a tömegek egy olyan országban, amely nyolc esz-
tendő óta „a szocializmust építi” és amelynek vezetői mindig büszkén kérkedtek 
a szocialista vívmányok nagyszerűségével? 

Valaki helyesen jegyezte meg, hogy azért, mert Rákosiék és Gerőék szocia-
lizmusa nem volt szocializmus. Más szavakkal: a proletárdiktatúra nem a proletá-
rok diktatúrája volt, hanem egy bürokrata klikk idegen katonai erőre támaszkodó 
diktatúrája a proletárok felett. Jugoszláv politikusok kifejtették, hogy Magyaror-
szágon hosszú éveken át egy vezető csoport a dolgozók akarata ellenére önhatal-
mú politikát folytatott és bürokratikus Önkényuralmat teremtett. Ez az állapot 
érlelte meg a forradalmi légkört és indította el a tömegek akcióit. Október Hu-
szonharmadika nem véletlen szüleménye vagy valamilyen antikommunista össze-
esküvés eredménye. A forradalmat objektív okok robbantották ki. A Rákosi-
Gerő csoport politikája a szocialista fejlődés kerékkötője lett, az országban ural-
kodó viszonyok a termelő erők béklyóivá váltak. „Ekkor a társadalom forradalmi 
korszaka következik be” – állapította meg Marx „Bevezetés a politikai gazdaság-
tan bírálatához” című munkája előszavában. A nép lassú elnyomorodása, a ha-
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talmon lévők önzése és sorozatos törvénysértése, az ország javainak elkótyavetyé-
lése, a nemzeti önérzet megsértése és az egészségtelen termelési viszonyok a tö-
megek elégedetlenségét végül is forradalmi indulattá érlelték. Ezért kelt fel a 
nép, nem pedig, mert kívülről izgatták, sem pedig azért, mert az írók és a Petőfi 
Kör vitázói a meglévő hibákat felnagyították és a vezetőket bírálták. Meglepő, 
hogy éppen azok adnak ilyen idealista és a tudományos szocializmusnak ellent-
mondó magyarázatot, akik meg se tudnak szólalni Marx és Lenin említése nél-
kül. A fegyveres harcban az első sorban a munkásság küzdött, tehát az az osztály, 
mely a magyar társadalom szocialista átalakulásának legfontosabb mozgatóereje. 
A munkások az első kínálkozó lehetőségre fegyvert fogtak, mert akaratuk keresz-
tülvitelének semmilyen más módja nem volt. Az elkövetett hibák kijavításáról 
sokat beszéltek a XX. szovjet pártkongresszus után, de az új politika intézménye-
sítése csak tessék-lássék módon történt, hasonlóan az oly értékű személyi válto-
zásokhoz, mint Rákosi kicserélése Gerővel. A magyar nép a régi, romlott politika 
ellen egységesen lépett fel. A szovjet katonáknak erre az egységes magyar népre – 
a kommunistákra is –, nem pedig egy maroknyi fegyveres lázadóra kellett lőniük. 

Magyarországon nem a szocializmus, de az a kormányzati politika forgott ve-
szélyben, amelyet éveken át a magyar munkások, parasztok, a művészetek és a 
tudományok művelői ellen folytattak. E politikát a kritikus napokban nem védte 
más, mint az ÁVO tisztikara és a kompromittált pártfunkcionáriusok, akik 
„most már úgyis minden mindegy” jelszóval a bukott ügyet támogatták. A szo-
cializmust nem a forradalom veszélyeztette, de a sztálinista politika, amely nem 
akart a tényekkel számolni és – Edvard Kárdely [sic] szavait használva – azt hit-
te, hogy a kommunista párt hatalomátvételével az objektív társadalmi törvények 
érvényessége megszűnik. 

Sok szocialista író és politikus szerint az októberi magyar forradalom a mo-
dern szocialista mozgalom tragédiája. Tanulnia és okulnia kell belőle minden 
szocialistának. 

Magyarországon attól függ a szocializmus sorsa, hogy Moszkvában és Buda-
pesten a felelős vezetők levonják-e az októberi és novemberi események követ-
kezményeit. Akik ma az ország élén állanak, váltig hirdetik, hogy szocialista 
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demokráciára törekszenek. E fogadkozások őszinteségét nehéz megállapítani, 
mert az országban a szovjet katonai parancsnokok intézkednek és a kormányzat 
csak végrehajtja utasításaikat. Nem tudni, hogy a mai rendelkezések, a kormány-
zat rendőri intézkedései és a jogfosztások milyen mértékben tulajdoníthatók a 
magyar vezető csoport és milyen mértékben a megszálló katonai hatóságok szán-
dékainak. 

Annak, hogy Magyarországon megvalósult-e a szocialista demokrácia – amely 
eredeti jelentésében és tartalmában megközelíti a szociáldemokraták által végcél-
nak hirdetett demokratikus szocializmust – több fontos feltétele van. 

Marx és Engels azt írta a Kommunista Kiáltványban, hogy nem az emberek 
tudata határozza meg létüket, „hanem társadalmi létük az, ami tudatukat megha-
tározza”. Az emberek – e tétel szerint – tehát oly mértékben fogadják el a szocia-
lizmus eszméjét és válnak a szocializmus híveivé, amilyen mértékben a szocialista 
társadalmi és gazdasági rendszer a minden embert egyformán megillető jogokat 
és az emberhez méltó életet biztosítja. A szocializmus csak akkor igényelheti az 
elismerést, ha a legalapvetőbb emberi igényeket kielégíti. Kárdely a jugoszláv 
parlamentben tartott beszédében elítélte azt a sztálini tételt, amely szerint a szo-
cializmus fejlődése szempontjából elegendő, ha a kommunista párt hatalmon van 
és állami terv-apparátusával a szocializmust építi, tehát gyárakat létesít, a mező-
gazdasági termelést kollektivizálja, a béreket megállapítja és a maga vezető szere-
pét hangoztatja. A szocializmus – mondotta a jugoszláv politikus – lényegét és 
formáját tekintve ennél sakkal bonyolultabb. Valóban, a kommunista párt irányí-
tó szerepe még nem biztosítja a szocializmus megvalósulását. Ezt a magyar ese-
mények mindennél ékesszólóbban igazolják. 

Jelszavakkal, frázisokkal, rendeletekkel, hivatalnokok módjára nem lehet szo-
cializmust teremteni. A felülről szervezett szocializmus megbukott. Ha a szocia-
lista rendszer nem alulról szerveződik és nem a tömegek állandó részvételével 
alakul, nem lesz belőle szocializmus, legfeljebb egy kis csoport önkényuralma és 
kizsákmányoló államkapitalizmus. A nép akkor tartja magáénak a hatalmat, ha 
ügyei intézésébe beleszólhat, és ha ez a hatalom valóban nagyobb darab kenyeret 
és jobb életmódot nyújt. Éppen ezért nyugtalanítók azok a jelenségek, amelyek 
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sok helyes kezdeményezés és szocialista intézmény (például a munkástanácsok) 
sorvadásáról tanúskodnak. Nem tanácsos a szocializmust ismét felülről „építeni” 
és a forradalomban megindult alulról történő szerveződés formáit elsikkasztani. 

A szocialista demokrácia azt is feltételezi, hogy az országban törvényesség 
uralkodik. Láttuk hová vezet az egyéni önkény és milyen súlyos következmé-
nyekkel járnak a rendőri intézmények túlkapásai, a törvénytelen módszerek, a 
bíróságokkal űzött kegyetlen játék és a néppel szemben alkalmazott embertelen 
bánásmód. Hátborzongató volt az ávósok elleni hajsza és egyesek felakasztása, 
lelövése, meggyilkolása. De mi volt ez ahhoz az üldözéshez képest, amelyet az 
ÁVO folytatott több mint egy évtizeden át tisztességes és becsületes emberek 
százezrei ellen? Mi mindennek kellett a „fordulat éve” óta történnie, hogy békés 
emberek halált követeljenek a politikai rendőrség tagjaira? Mennyit kínozhatták 
az ávósok azokat az egyszerű munkásokat, parasztokat, kisembereket, akik a 
forradalmat arra is felhasználták, hogy üldözőiken kollektíve bosszút álljanak. 
Mily gyűlöletessé tehette magát az a rendszer – írta Sartre – amelynek védelme-
zői ellen az egyszerű emberek hajtóvadászatot rendeztek? Aggasztó körülmény, 
ha ma, amikor egymásután folytatnak vizsgálatot e népítéletek résztvevői ellen, 
egyetlen szó sem esik azokról a kegyetlenségekről, amelyeket a gyűlölt politikai 
rendőrség egyes szadista tagjai az elmúlt évtizedben elkövettek. Szocialista de-
mokrácia csak akkor lesz, ha helyreáll a törvényesség és száműzik az önkényt, a 
jogtalanságot és az embertelenséget. 

A forradalom arról is meggyőzhetett mindenkit, hogy – miként Sartre megje-
gyezte – a szocializmus, mint orosz importáru csődöt mondott. A magyar nép 
azért szenvedett oly sokat – hangsúlyozzák a magyar írók december végi nyilat-
kozatukban – „mert korának eszméit, melyeket tíz év előtt reménnyel üdvözölt, 
idegen formában és zsarnoki módon akarták életévé tenni.” Lenin annak idején 
helytálló megjegyzéseket tett a szocializmus megvalósításáról. „Marx elmélete – 
írta – általános irányelveket ad, amelyeket Angliában másként kell alkalmazni, 
mint Franciaországban, Franciaországban másként, mint Németországban, Né-
metországban másként, mint Törökországban”. Másutt azt fejtegette, hogy min-
den ország eljut a szocializmushoz, ez elkerülhetetlen, de nem teljesen egyfor-
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mán fognak eljutni. „Mindegyik sajátos vonást kölcsönöz majd a szocializmus 
ilyen vagy amolyan válfajának. A társadalmi élet különböző területein végrehaj-
tott szocialista átalakulások ilyen vagy amolyan üteműek. Az átmenet politikai 
formái az egyes országok fejlettsége, konkrét helyzete és sajátosságai szerint 
rendkívül változatosak.” E nézet szellemében született az 1955-ös belgrádi dek-
laráció, amely elismerte a helyi adottságok és nemzeti sajátosságok fontosságát. 
A szovjet vezetők nagy kockázatot vállalnak, amikor újabban tagadni próbálják a 
belgrádi deklaráció irányelveit és elvetik a külön út jogát. Ezzel gátolják a szocia-
lizmus fejlődését és ismét olyan állapotokat készítenek elő, amelyek Lengyelor-
szágban és Magyarországon súlyos következményekhez vezettek. Nincs nemzeti 
kommunizmus – mondják. Valóban a munkásosztály, a szocializmus és a kom-
munizmus nemzetközi. A kapitalizmus és a tőkés osztály is az, mégis mily óriási 
különbségek választják el az egyes országok kapitalista berendezkedését és azok 
működését. Így van a szocializmussal és a kommunizmussal is. A szocializmus 
megvalósításának sajátos nemzeti útja és a nemzetköziség nem ellenkezik egy-
mással. Sőt, az igazi internacionalistát az jellemzi, hogy az egész munkásmozga-
lom tapasztalatait hasznosítja. A szocialista rendet e tapasztalatok és hazája sajá-
tosságainak, a nép tulajdonságainak és hagyományainak figyelembevételével 
szervezi meg, nem pedig a szocializmus megvalósításának szovjet példáját, az 
„orosz nemzeti kommunizmust” másolja – mint Moszkvában egyesek szeretnék 
és amit Rákosi Magyarországon oly dicstelenül végbevitt. 

Országunk és a Szovjetunió közötti viszony felülvizsgálása nélkül nem lehet 
szocialista demokráciát, jól működő szocializmust teremteni. A szovjet kor-
mánynak be kell látnia, hogy a régi kapcsolatok – az ország teljes kiszolgáltatott-
sága, az előnytelen gazdasági szerződések – lehetetlenné teszik, hogy a szocialista 
gazdasági rendszer kielégítse a nép igényeit és emberi életszínvonalat biztosítson. 
Az országnak függetlennek és önállónak kell lennie, hogy a népi hatalom valóban 
hatalom, ne pedig kívülről érkező ajánlások és utasítások végrehajtója legyen. 
„Nemzeti függetlenség nélkül kedveszegett a munkás és a paraszt, a kéz és az 
értelem: egészséges társadalom nélkül pedig nem gyarapszik a közös vagyon. 
Meg kell hát szereznünk, s éppen a szociális haladás érdekében a nemzet függet-
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lenségét” – mondották nyilatkozatukban a magyar írók. Egy független és önálló 
országban szabadon és egészségesen fejlődő szocialista rend sokkal jobb biztosí-
ték mindenfajta restaurációs kísérlet ellen, mint a tank, a szurony és egy olyan 
vezető csoport, amelyre illik Leninnek Kautskyra tett megjegyzése, hogy „min-
dennél jobban irtózik az elnyomott osztály forradalmi erőszakától”. 

Magyarországon akkor lesz szocializmus, ha eltűnnek a szocialista fejlődés 
akadályai, az önkény, a kiszolgáltatottság egy külső hatalomnak, a bürokratikus 
kormányzás és az egészségtelen kiválasztás. Ma a szocializmus sorsa – hogy ismét 
Kárdelyt idézzem – nem a vívmányok védelmétől, hanem elsősorban saját to-
vábbfejlődésétől függ. 

Jugoszlávia és Lengyelország példája bizonyítja, hogy lehet független külpoli-
tikát folytatni és a közállapotokat liberalizálni, anélkül hogy a nép és az ország 
„imperialista” hatalmak csatlósává válnék, avagy megnyitná a kaput a kapitalista 
restauráció előtt. A szocialista fejlődés Sztálin korában megrekedt. E társadalmi 
rend felépítésének módszertanát először Jugoszláviában (önálló külpolitika, 
munkástanácsok, nemzetiségi egyenrangúság, stb.) majd Lengyelországban (új 
választási szabályok, egyházakkal való viszony, a parasztság problémáinak rende-
zése, stb.) gazdagították. Magyarországon is megvan minden lehetőség arra, 
hogy – a mai rendkívüli viszonyok elmúltával és a szovjet kormány belátásos 
politikája esetén – a magyar szocialista erők is hozzájáruljanak a nemzetközi 
szocializmus fejlődéséhez, új megoldások kikísérletezéséhez. A Lengyelország-
ban és Jugoszláviában bevált reformokon kívül Magyarországon talán elsősorban 
a szocializmust elfogadó pártok szabad működése, egy újfajta népfrontos politika 
kialakítása, a tudományos és művészi alkotó munka nagyobb szabadsága, a falusi 
– főleg értékesítéssel foglalkozó és gazdag hagyományokkal rendelkező – szövet-
kezeti rendszer kifejlesztése, és még több, a magyar viszonyok között különösen 
időszerű reform kerülhetne napirendre. Egy ilyen értelmű és irányú fejlődés leg-
fontosabb feltétele, hogy a Szovjetunió magatartása megváltozzék és a nemzet-
közi feszültség enyhüljön. 
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A szocializmus sorsa – Magyarországon és az egész világon – végső soron a 
reformra és a megújhodásra való hajlandóságtól függ. Csak ez tarthatja fenn, 
nem pedig a nyers erőszak és a dogmák uralma. 

A szocializmus Magyarországon Látóhatár, 1957. (8. évf.) 1–2. sz. 45-50. o.  
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NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A „NEMZETI KOMMUNIZMUS”-RÓL 

Budapesti lapokat olvasok és szemem állandóan két szóba ütközik: nemzeti 
kommunizmus. Figyelemre méltó, hogy nemcsak a kommunista sajtónak 
Moszkva irányítása alatt álló része cikkezik erről, de ezt a fogalmat népszerűsítik 
egyesi nyugati újságírók is, nem találván jobb elnevezést azoknak a kommunis-
táknak a megjelölésére, akik a nemzeti sajátosságok figyelembe vételével ipar-
kodnak a szocialista rendet felépíteni. 

Bizonyára másoknak is feltűnt, hogy a „nemzeti kommunizmus” kifejezést 
csak azok nem használják, akiket Moszkvában, Budapesten és a nyugati szer-
kesztőségekben nemzeti kommunistákként tartanak számon. 

A probléma megérdemli, hogy közelebbi vizsgálat tárgyává tegyük. 
Tito, Gomulka, Nagy Imre és azok, akik a szocializmus kérdéseiről és a nem-

zetközi munkásmozgalom időszerű problémáiról hasonlóan gondolkodnak, né-
zeteikről sohasem mondották, hogy a „nemzeti kommunizmus” gyűjtőneve alatt 
foglalhatók össze. A nemzeti kommunizmus elnevezést kívülről rakták rájuk, úgy 
állítván be ideológiai működésüket – természetesen negatív vagy pozitív előjellel, 
attól függően, hogy ki iparkodott osztályozni őket –, mintha „nemzeti kommu-
nizmus”-uk a nemzeti szocializmushoz hasonló elvrendszer és módszertan volna. 
E „nemzeti kommunisták” azonban egyetlen alkalommal sem mondták, ki vagy 
írták le a nemzeti kommunizmus elnevezést gondolataik vagy terveik megjelölé-
sére. 

Ez nem véletlen. 
A munkásosztály, a szocializmus, a kommunizmus nemzetközi – akárcsak a 

nagytőkéi, az egyházak, a szabadkőművesség, stb. Ezt éppen azok tudják a leg-
jobban, akiket „nemzeti kommunizmus”-uk miatt amott vádolnak, itt pedig fel-
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magasztalnak. A szocialisták és kommunisták internacionalizmusa tény. A mun-
kásosztály alapelve a dolgozók nemzetközi egysége, a közöttük kialakult barátság 
és együvé tartozás. Ettől azonban a csepeli munkás, a párisi tanár, a szicíliai pa-
raszt nem szűnik meg magyarnak, franciának, olasznak lenni. Az igazi nemzet-
köziség nem teszi a munkásosztályt szürke, színtelen tömeggel. Sokkal inkább, 
sok-sok színből, jó és rossz tulajdonságokból, erényekből és hibákból, ízlésbeli és 
vérmérsékletben különbségekből álló hatalmas és erős közösséggé. A munkások, 
a parasztok, az értelmiségi foglalkozású tanult emberek csak akkor igazán inter-
nacionalisták, ha nemzetüknek is hű fiaik és a népek, a dolgozó osztályok nagy 
családját nemzetük sajátosságaival, jó tulajdonságaival, különleges erényeivel és 
az egyes területeken bebizonyított hozzáértésével gazdagítják. Az emberiséget 
csak az szeretheti, a nemzetközi munkásmozgalom ügyét csak az tekintheti a 
maga ügyéinek, aki népét is szereti, akinek a népi-nemzeti törekvések legalább 
olyan fontosak, mint az osztálykötöttség vagy a más népekhez fűződő jó viszony. 
Nem internacionalista, más nemzetet sem becsülhet meg és sorstársait sem tisz-
telheti, aki népe ellen fordul, nemzete és valamely külső hatalom vitájában az 
utóbbi oldalára, áll, aki segédkezet nyújt ahhoz, hogy nemzetéit megalázzák, 
kisemmizzék, bemocskolják. 

Nem véletlen, hogy a világszabadság bajnokai, a nemzetközi összefogás igaz 
apostolai népüknek is hű, áldozatkész fiai voltak. A nemzetközi munkásmozga-
lom nem lehet szolidáris azokkal, akik a világ dolgozóinak hatalmas táborát nem 
az egyenrangúság, a népek kölcsönös megbecsülése, a nagyhatalmi gőg és sovi-
nizmus száműzése, a nemzeti értétek és érdekek kölcsönös tisztelete alapján 
akarják megszervezni. Sajnos, sokan Vannak ilyenek és hatalmuk nem lebecsü-
lendő. Történelmileg hibás és az adott helyzetben ártalmas működésük legutóbb 
éppen a magyar eseményekkel kapcsolatban vált nyilvánvalóvá. 

A tudományos szocializmus klasszikusai nem olyannak képzelték el a világ 
dolgozóinak táborát, mint amilyen ma. Marxnak, és a többi szocialista gondol-
kodónak éppen azok a valódi követői, akik a mai kaszárnya rendszerű, parancsol-
gatókra és engedelmeskedőkre oszlott munkásosztályban és szocialista táborban 
helyre kívánják állítani az egyenrangúságot, a nemzeti sajátosságok megbecsülé-
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séin és a népek kölcsönös tiszteletén alapuló egységet, akik alárendeltség helyett 
mellérendeltséget, parancsolgatás és utasítgatás helyett kölcsönös konzultációt, a 
felsőbbrendű és alsóbbrendű népek kasztja helyett testvéri egyenlőséget akarnak. 

Nemzeti kommunisták ezek? 
Ők nem nevezik annak magukat. Nem akarnak nemzeti kommunizmus né-

ven új elvrendszert és módszertant alapítani, miként azt rosszindulatú ellenfeleik 
hangoztatják. Egyszerűen vissza akarnak térni a tudományos szocializmus klasz-
szikusaihoz, Marxhoz és Leninhez, és végre akarják hajtani azt a tudományos 
vizsgálatot, a társadalom valódi helyzetének és problémáinak feltárását, amelyet 
Marx és Lenin a korabeli társadalom elemzésével végrehajtott. Meg akarják tisz-
títani az elméletet és a mozgalmat azoktól a torzításoktól, amelyeket Sztálin és 
Rákosi-mintájú tanítványai végbevittek. Le akarják mosni azt a sok sarat és 
szennyet, amely a sztálini korszak éveiben a nemzetközi kommunizmus tantéte-
leire és szervezeteire rárakódott. Sokan azt mondják, hogy ezek a reformer haj-
lamú kommunisták alapjában revizionisták. Valóban a sztálinizmus revizionistái. 
Revizionizmusuk abból áll, hogy véget akarnak vetni a törvénytelen és emberte-
len módszereiknek, az önkényuralom megannyi formájának, a nemzeti érdekek 
feláldozásának a szovjet nagyzási hóbort oltárán és annak az egészségtelen párt-
életnek és munkastílusnak, amelyet Sztálin rendszeresített és amely szinte meg-
fojtotta az egész mozgalmat. 

Tito, Gomulka, Nagy Imre és a többiek, akiket a nemzeti kommunizmus 
vádjával iparkodnak egyesek megrendszabályozni, nem nemzeti kommunizmust 
akarnak, hanem egyenrangúságot a kommunista mozgalomban. Nem a gyengék 
kiszolgáltatottságát az erőseknek, nem a nemzeti önérzet szemérmetlen megsér-
tését és az elvtelen hajbókolást minden előtt, ami Moszkvából jön. 

Végtelenül primitív gondolkodásra, vall az új magyarországi kommunista 
párt, az MSZMP egyes vezetőinek érvelése, hogy Nagy Imréék terve alig külön-
bözik a nemzeti szocializmustól. Ezek az újdonsült ideológusok nem tudják, 
hogy a nemzeti szocializmus pontosan kidolgozott elvrendszer volt, az élet min-
den kérdésére kész válasszal, kormányzati és igazgatási módszertannal, minden 
helyzetre előre gyártott taktikával. A kommunista mozgalomnak az az irányzata 
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viszont, amit ők helytelenül és nem is nagyon rejtegetett célzattal nemzeti kom-
munizmusnak neveznek, a nemzeti szocializmussal ellentétben nem új elvrend-
szer, nem is a szocializmus kisajátítása hatalmi és világhódító célokra, hanem a 
kommunista mozgalom megújulásának, azaz a mai adottságokhoz és viszonyok-
hoz való igazításának egyetlen lehetséges módja. A nemzeti szocializmussal nem 
Tito, Gomulka, Nagy Imre és társaik elképzelései, hanem a Sztálinok és Rákosik 
elvei és módszerei rokonok. 

Ismeretes, hogy Lenin annak idején a szocializmushoz vezető útról külön el-
méletet alkotott. Eszerint az egyes népek nem egyformán jutnak el a szocializ-
mushoz és mindegyik sajátos vonásokat kölcsönöz majd a szocializmus ilyen vagy 
amolyan válfajának. Nem egyenlő – Lenin szerint – az átalakulás üteme sem Az 
átmenet politikai formái meg az egyes népek sajátosságai és az országok fejlettsé-
ge szerint rendkívül változatosak. E tétel alapján született 1955-ben a belgrádi 
deklaráció is, amely ugyancsak elismerte a szocializmushoz vezető külön út, a 
nemzeti sajátosságok ós az országok konkrét helyzete figyelembe vételének jogát. 
A kínai kommunisták 1955-ben az ázsiai és afrikai népek bandungi konferenciá-
ján ezen túlmenően a következő öt elvre építették nemcsak a nem-kommunista, 
de a kommunista országokkal is felvett kapcsolataikat: szuverenitás és független-
ség, meg-nem-támadás, be nem avatkozás, kölcsönös segítség és békés egymás 
mellett élés. Gomulka Varsóban 1956. október 22-én tartott beszédében pedig 
ugyancsak az ismeretes lenini tétel szellemében azt fejtegette, hogy a szocializ-
musnak különböző alakjai lehetnek. Lehet olyan, mint a Szovjetunióban, lehet 
úgy is formálni, miként a jugoszlávok tették, sőt lehetségesek más, eddig ki nem 
alakított formák is. Erre annál is inkább van lehetőség, minthogy – Gomulka 
szerint – a marxizmus klasszikusai nem tekintették elméleteiket örök érvényűek-
nek. Mao Ce-tung nemrégen ismeretessé vált elmélete a nemzeten belüli nem 
antagonisztikus ellentétekről és a „minden virág virágozzék” politika újabb len-
dületet adott a szocializmus további útkeresésének és új módszerek kikísérletezé-
sének. 

A nemzetközi kommunizmus ma válságos helyzetben van, Nem külső erők 
verték meg, hanem saját hibái és baklövései okozták hanyatlását. Ez az állapot 
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csak akkor szűnik meg, ha helyreáll a mozgalmon belül az egyenrangúság, az 
egymás ügyeibe való be nem avatkozás, a szocialista államok függetlensége és 
önállósága, ha a Szovjetunió ós kommunista pártja nem igényel magának több 
jogot, mint amennyit a többi szocialista ország és kommunista párt méltányos-
nak tart. A Szovjetunió kormánya és kommunista pártja ugyanis különleges jog-
állást, az elvek, a módszerek, a stratégia és a taktika feletti döntést, a szovjet ál-
lam fenntartás nélküli szolgálatát kívánja. Amíg ezt teszi, nem lesz egység a szo-
cialista országok és a kommunista pártok között. A vezetők deklarálhatják egyet-
értésüket, de a tömegek nem fogják elismerni a külső nyomásra és fegyveres erő-
vel kikényszerített megállapodásokat. Ez a vezető réteg elszigeteléséhez, a veze-
tők és a tömegek közötti kapcsolatok meglazításához, a nem antagonisztikus 
ellentéteknek antagonisztikussá válásához vezet. Hogy azután ennek milyen kö-
vetkezményei vannak, azt megmutatta az októberi magyar forradalom. 

A munkásmozgalom valódi egységének, a szocializmus fejlődésének feltétele 
a külön út jogának elismerése, a nemzeti sajátosságok tisztelete és a tapasztalatok 
kölcsönös vizsgálata. Állandóan azt halljuk, hogy a kommunistáknak tanulniok 
kell egymástól, de ki mondaná meg, hogy például a szovjet kormány és párt mi-
kor vette át a többi munkásosztály tapasztalatait és mit valósított meg abból, ami 
más országban bevált. Pedig hát ez az igazi internacionalizmus és a példamutatás 
sokkal meggyőzőbb lenne, mint az üresen kongó szavak. Ma ugyanis az a hely-
zet, hogy aki valóban tanulni akar minden nép és minden proletariátus tapaszta-
lataiból, aki az egész munkásmozgalommal szolidáris és barátságban akar élni a 
világ minden dolgozójával, arra rásütik, hogy „nemzeti kommunista”, revizionis-
ta, osztályáruló. De minek soroljam fel a többi jelzőt is. 

A kommunista mozgalom, jobb erői ennek az állapotnak a megszüntetéséért 
harcoltak. Ezért bélyegezték meg őket a „nemzeti kommunizmus” bélyegével 
azok, akik nem akarnak tanulni, akiknek a népek elégedetlensége nem mond 
semmit, és akik az ügynél sokkal fontosabbnak tartják a maguk hatalmát. 

Miért tehát ez az inkvizítori hév? Aligha valószínű, hogy egyes moszkvai 'és 
budapesti vezetők ne tudnák, hogy üldözött elvtársaik nem nemzeti kommunis-
ták és egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy a marxizmus helyébe új elméletet 
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helyezzenek. Az üldözőknek nem, a nemzeti kommunizmus fáj – amiről ők is 
tudják, hogy nincs –, hanem a külön út. Az a lehetőség, hogy helyreáll a szocia-
lista országok egyenrangúsága, megszűnik a Szovjetunió kormányának és pártjá-
nak kiváltságos és előjogokkal körülbástyázott helyzete, a helyi adottságok alap-
ján végbe vitt szocialista építőmunka lehetetlenné teszi azt a sorozatos külső 
beavatkozást, parancsolgatást, utasítgatást, amely oly nagy mértékben megron-
totta többek között a magyar ós az orosz nép viszonyát is. A „nemzeti kommu-
nizmus” elleni szélmalomharccal iparkodnak elterelni a figyelmet arról, hogy 
nagyok a bajok. A munkások, a parasztok, a tanult emberek nehezen értik meg, 
hogyan történhetett meg, hogy egy szocialista ország fegyverrel támad egy másik 
szocialista országra. Másutt is elégedetlenség uralkodik a helytelen és csak a 
szovjet nagyhatalom érdekeit szolgáló „szocialista” politika miatt. Ezért született 
meg a nemzeti kommunizmus vádja azok fejében, akik hadjáratot kezdtek a 
kommunista mozgalom reformerei, a párt elszigeteltségének meg-szüntetői ellen 
és egy olyan irányzat elfojtására, amelynek talán sikerülhetne a nemzetközi mun-
kásosztálynak legalább is láza formájú akció-egységét újra megteremtenie. A 
Szovjetunió állást foglalt ezzel az irányzattal szemben és így arról tett tanúbi-
zonyságot, hogy a szovjet állam hatalmi érdekeit és törekvéseit a nemzetközi 
munkásmozgalom és a világkommunizmus érdekei fölé helyezi. 

Gondolom, sok olvasó kérdezi majd, miért kísérem rokonszenvvel a reformer 
kommunisták küzdelmét, holott még csak szocialistának sem nevezhetem ma-
gam, legfeljebb a szocializmus felé „elhajló” liberálisnak. 

A válaszom egyszerű. 
Haladó szemléletű ember – de különösen író és politikus – nem lehet közöm-

bös, ha bárhol a világon és bármely irányzaton belül a haladás és a maradiság 
harcban áll egymással. A haladás erőinek – bármennyire is iparkodnak egyesek 
tagadni – nemcsak a kapitalista, de a szocialista társadalomban is komoly küz-
delmet kell folytatniok azok ellen, akik a fejlődést megállítani, hatalmukat örök 
időkre biztosítani és az emberiséget érvtizedekkel, vagy évszázadokkal visszavetni 
igyekeznek. 

Ilyen küzdelem folyik ma a kommunista mozgalomban. Az egyik fronton a 
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reakciós, konzervatív, a szocializmust államvallássá merevítő sztálinisták, a mási-
kon pedig a reform, a fejlődés, a megújulás hívei állanak. Természetesen az 
utóbbiak is kommunisták és nézeteink eltérnek egymástól, de minthogy moz-
galmukon belül a haladásért küzdenek, épp oly kevéssé tagadhatjuk meg tőlük 
rokonszenvünket, mint azoktól, akik más irányzatokon és társadalmakon belül 
ugyancsak a reakció és a maradiság ellen harcolnak. 

Arról most nem is szólok, hogy részben e harc alakulásától függ, mi lesz a 
magyar nép sorsa a közeljövőben. 

Néhány észrevétel a „nemzeti kommunizmus”-ról Látóhatár, 1957. (8. évf.) 
3. sz. 150-154. o.  
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FIGYELEMREMÉLTÓ ÁRAMLAT A KATOLIKUS EGYHÁZBAN 

Az atomtudomány újabb felfedezései, a nagyhatalmak között kialakult atom-
egyensúly mélyreható változásokat idéztek elő a nemzetközi politikában A hábo-
rútól és a világ esetleges pusztulásától való félelem sokakban őszinte vágyat szült 
a problémák újbóli megvizsgálására,, régi és sokszor avultnak tűnő nézetek mó-
dosítására, az egész emberiséget fenyegető veszélyek elhárítására, a népek, világ-
nézetek, társadalmi rendszerek békés egymás mellett élésének megteremtésére. 

A gondolkodásban és a világ ügyeinek szemléletében bekövetkezett változá-
sok a katolikus egyházat sem kímélték meg. Néhány teológus ismét felvetette a 
marxistákkal, az ateistákkal való vita, a kommunistákkal folytatandó párbeszéd 
tervét. Katolikus egyházi és világi körökben olyan új irányzatok keletkeztek, 
amelyeknek képviselői az egyház küldetésének mai értelméről, a kultúrákhoz való 
viszonyáról, az egyház és a vallástalan kormányzatok közötti kapcsolatokról az 
eddigiektől eltérő, sokszor meglepő nézeteket vallanak. 

E nézetek két jezsuita páter, Gustav A. Wetter és Klemens Brockmöller mű-
veiben tükröződtek először. 

Gustav A. Wetter a római pápai egyetem tanára és, a „Russicum”-nak neve-
zett intézet igazgatója. 1952-ben „Der dialektische Materialismus” címen alapve-
tő munkát jelentetett meg. A könyvet egyházi jóváhagyással a freiburgi katolikus 
Herder Verlag adta ki. Wetter vizsgálódásai során arra a meglepő eredményre 
jutott, hogy a katolikus gondolkodás és a szovjet filozófia között alaki hasonlóság 
áll fenn, sőt egy helyütt a két gondolkodás közötti „belső rokonság”-ról is beszél. 
E hasonlóságnak, illetve rokonságnak a szovjet filozófia ateizmusában abszolút 
határa van. Wetter szerint a kommunista elméletben bizonyos gondolkodási 
pozíciók közel állnak egyes skolasztikus gondolkodási pozíciókhoz. Hangsúlyoz-
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za azonban, hogy e hasonlóságok ellenére a két világnézetet kibékíthetetlen el-
lentét választja el. 

Wetter nézeteihez kapcsolja gondolatmenetét az ugyancsak jezsuita Klemens 
Brockmöller, a nagy tekintélynek örvendő német hittudós. Brockmöller legjelen-
tősebb munkája az 1954-ben megjelent „Christentum am Morgen des 
Atomzeitalters” című mű. Brockmöller is számos érintkezési pontot fedez fel a 
katolikus tan és a kommunista eszmerendszer között. Wetter elemzéséből kiin-
dulva arra a következtetésre jut, hogy a kereszténység és a kommunizmus közötti 
„radikális kiengesztelhetetlenség” ellenére mégis vannak bizonyos lehetőségek a 
két irányzat képviselői közötti érintkezésre és párbeszédre. Ebben az összefüg-
gésben Szent Pálra hivatkozik. „Ha az akkori pogányság gondolati anyagában, 
oly sok érintkezési pontot talált volna, mint amennyi ma a kommunista tanítás-
ban kimutatható – írja – bizonyára nem, habozott volna ezeket a keresztény kül-
detés érdekében kihasználni.” 

Brockmöller a kommunistákkal folytatott párbeszédtől nagy eredményeket 
vár. A missziós munkának számos lehetősége kínálkozik. A hit hiánya a kom-
munista országok ifjú nemzedékében „vallási űrt” teremtett és a kereszténységnek 
nem lehet magasztosabb feladata, mint ezt az űrt kitölteni. Ehhez azonban a 
missziós munkának új módszerei kellenek. 

Brockmöller érdekes nézeteket vall a kereszténység és a nyugati kultúra viszo-
nyáról is. Tagadja a kereszténységnek egy bizonyos kultúrához való kötöttségét. 
Lehetséges, ugyanis – írja –, hogy a nyugati kultúra egy napon eltűnik, helyére 
más kultúra lép. Nem vitás, hogy az egyház ennek az új uralkodó kultúrának – 
lehet, hogy a mai úgynevezett „keleti” kultúrának – át kell adja üdvözítő tanítá-
sát. A kereszténység egyetemes, tehát nem kapcsolható egyetlen kultúrához vagy 
emberi együttélési formához sem. A kereszténységnek fenn kell maradnia akkor 
is, ha a nyugati kultúra elpusztul, és helyét más foglalja el. Éppen ezért helytelen 
– állapítja meg Brockmöller –, hogy egyes keresztények a kereszténységet a nyu-
gati gondolkodással, magatartással, általában a nyugati művelődéssel azonosítják. 
És a kommunizmust sem szabad, véleménye szerint, csak a nyugati individua-
lizmus szemüvegén át szemlélni. A kommunizmust nem agyonütni kell – mond-
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ja –, hanem megkeresztelni. 
Érthető, hogy Brockmöller meglepő kijelentései nem maradtak válasz nélkül 

és egymás után jelentkeztek neves katolikus teológusok, akik vitába szálltak a 
fent ismertetett nézetekkel. Egy német hittudós, Hommes professzor 
Brockmöller könyvét „egy teológiailag megindokolt kommunizmus dokumen-
tumának” nevezte. „Aki felfogja a kommunizmus szörnyű voltát – írja –, meg-
döbben, hogyan lehet Isten szent nevét a kommunizmussal való összeköttetésben 
megemlíteni.” Hommes szerint Brockmöller önkényes módon kikapcsolja fejte-
getéseiből a természetjogot. A természetjog elismerése és hangsúlyozása olyan 
határvonal a kereszténység és a kommunizmus között – mondja –, amelyet csak 
„árulóként” lehet átlépni. 

E bírálatok nem akadályozták meg a szerzőt, hogy 1955-ben megjelentesse 
könyvének változatlan ötödik kiadását. Az előszóban megismétli tételét, hogy a 
kereszténység nem azonosítható a nyugati kultúrával. Felveti a kérdést, vajon 
csak egyetlen keresztény kultúra van-e. Csak a nyugati kultúra keresztény? Ha 
erre a kérdésre nemmel felelünk – magyarázza Brockmöller –, akkor joggal be-
szélünk a kereszténységgel való visszaélésről. „Arról ugyanis, hogy a keresztény-
séget egy haldokló kultúra védelmére használják fel. Helyénvaló tehát a kereszté-
nyeket óvni azoktól, éppen a kereszténység nevében hangoztatott restaurációs 
törekvésektől, amelyek veszélyeztetik a minden kultúrának és minden népnek 
szóló keresztény küldetés végbevitelét.” 

A harmadik neves teológus, akiről ebben az összefüggésben meg kell emlé-
keznünk, Marcel Reding. Ő azzal vonta magára a szélesebb közvélemény figyel-
mét, hogy Mikoján, a szovjet kommunista párt egyik vezetője több mint egy órás 
beszélgetést folytatott vele a Kremlben. A Pravda az első oldalon jelentette a hírt, 
de a beszélgetés tartalmáról nem tudódott ki semmi. 

Marcel Reding ma 43 esztendős. Luxemburgban született és tübingeni egye-
temi évei alatt kezdett el foglalkozni a marxizmussal. 1940-ben szentelték pappá. 
1947-ben már magántanár és 1952-ben meghívták a grazi egyetemre. Az er-
kölcstudomány tanára lett, majd egy ideig a teológiai fakultás dékánja is volt. 
1956 október óta a Berlini Szabad Egyetemen katolikus világnézetet ad elő. Fi-
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gyelemreméltó tudományos munkásságot is folytat. Dolgozatai közül kiemelke-
dik a Nicolas Hartmannról és Marxról szóló tanulmánya, azonkívül a keresztény 
erkölcstudomány bölcseleti alapvetését tárgyaló könyve (Die philosophische 
Grundlegung der katholischen Moraltheologie, 1953). Legújabb munkája ebben 
az esztendőben jelent meg és a politikai ateizmust tárgyalja (Der politische 
Atheismus, 1957). 

Reding feltűnést keltő előadással kezdte grazi működését. Előadása tárgyául 
szokatlan témát választott: Aquinoi Szent Tamás és Marx Károly. Ez az előadás 
1953-ban nyomtatásban is megjelent, egyházi jóváhagyással és egy katolikus 
kiadó gondozásában. Reding szerint a tomizmusban és marxizmusban „mély 
logikai analógiák” fedezhetők fel. A hasonlóság azon alapszik, hogy Szent Tamás 
Aristotelesből indul ki, Marx pedig Hegelhez nyúl vissza, akin keresztül ugyan-
csak érvényesül az aristotelesi tanítás hatása. Ez a nézet tehát párhuzamos azzal a 
felfedezéssel, amelyet Wetter tett. Reding is rámutatott azonban a kereszténység 
és a marxista elmélet közötti áthidalhatatlan szakadékra. Ez a körülmény azon-
ban, véleménye szerint, nem akadályozhatja meg a katolikusokat és a marxistá-
kat, hogy eszmecserébe bocsátkozzanak. „Miért ne volna lehetséges – mondotta 
– ismét beszélgetést kezdeményezni, azon az alapon, hogy újból visszatérünk a 
forrásokhoz, Tamáshoz, és Marxhoz, azonkívül kettőjük közös tanítómesteréhez, 
Aristoteleshez. Ez mindenképpen termékenyebb lenne, mint az innen, meg on-
nan is elkiáltott félreérthetetlen »nem«... Aristoteles, Tamás és Marx egy azonos 
problematika alapján állva megértette volna egymást és bizonyára szót is váltot-
tak volna egymással. Miért ne tehetnénk ezt mi is?” 

Kommunista oldalról érthető érdeklődéssel kísérték a katolikus teológusok 
fejtegetéseit. Lukács György tavaly nyáron előadást tartott „A haladás és a reak-
ció harca a mai kultúrában” címen. Ezt az előadást a Társadalmi Szemle 1956 
június-júliusi számában is kinyomtatták. Lukács megemlítette, hogy a 
koexisztenciára való törekvés visszatükröződik a katolikus teológia egy mai irány-
zatában is, abban, hogy egyes kiváló képviselői „a marxizmust már nem mint a 
vulgáris materializmus változatát akarják egyszerűen, kézmozdulattal elintézni, 
hanem szükségét érzik komolyan megvitatni annak problémáit.” Ez az új irány-
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zat – amelynek képviselőit is bemutatja – Lukács szerint megadja a dialógus, a 
vita lehetőségét. A magyar tudós – külföldön érthetetlen módon nem nagy figye-
lemre méltatott – tanulmánya szellemi párviadalra ösztönzi a kommunista értel-
miségieket, nem hallgatván el azonban azt a rövidlátást és felkészületlenséget 
sem, amely legtöbbjüket jellemzi és amely vitatottá teszi, hogy egy ilyen eszme-
cserében megállják a helyüket. 

A kommunista részről megnyilvánuló érdeklődésnek azonban még ennél is 
szembetűnőbb jele Marcel Reding moszkvai útja. 1955 tavaszán a bécsi szovjet 
nagykövetség meghívta Redinget, látogasson el a Szovjetunióba. A teológus egy 
ideig habozott és csak hónapokkal később repült Moszkvába. Előtte Rómában 
járt. 

Moszkvában a nem ortodox egyházak ügyeivel foglalkozó bizottság elnöke 
fogadta és kísérte el tizennégy napos körútjára. Reding felkereste a két új, Róma 
által megerősített litván püspököt, a tizenkét ezer hívőt számláló leningrádi kato-
likus egyházközséget, az örmény egyház fejét – a katholikust –, Nikoláj moszkvai 
pátriárkát és a TASSZ jelentése szerint karácsony estéjén Vilnában két ezer hívő 
előtt éjféli misét mondott. 

Látogatásának legfontosabb eseménye azonban a Tudományos Akadémián 
tartott előadása volt. Az akadémia arra kérte, beszéljen az ateizmusról. Az elő-
adást követő vitában részt vett Osztrovitjanov, az akadémia alelnöke, azonkívül 
Fedoszejev, Gagarin és Sapersnikov professzor. A vita négy óra hosszat tartott. 
Reding kimutatta, hogy a kommunista ateizmus sokkal inkább politikai célokra 
használt eszköz, mint tudományos elmélet. A szovjet professzorok viszont azt 
hangoztatták, hogy az ateizmus elvesztette politikai színezetét és „tisztán tudo-
mányos jellegű” mozgalom, minthogy a Szovjetunióban az egyház nem kapcso-
lódik többé „reakciós társadalmi rendszerhez”. Reding erre azt felelte, hogy ha 
így van, akkor logikus volna, hogy nemcsak az Isten melletti, de az Istennel 
szembeni állásfoglalást, tehát az ateizmust – amelyet államilag támogatnak – is 
magánüggyé nyilvánítsák. Közvetlenül a vita után került sor Mikoján és Reding 
találkozójára. 

Miként Brockmöller esetében, Redinggel szemben is jelentkeztek bíráló és el-
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ítélő hangok. Lenz professzor egy teológiai folyóiratban szemére vetette, hogy 
„naiv optimizmus” áldozata. A kommunizmussal szembeni állásfoglalás csak a 
határozott tagadás lehet. Ilyen értelmű felszólalások hangzottak el az 1956 szept-
emberében rendezett hoffheimi találkozón is, amelyen katolikus teológusok és, 
tanárok a kommunizmussal kapcsolatos magatartás ügyét vitatták meg. Többen 
kifogásolták, hogy egyes katolikus teológusok komolyan veszik a marxizmust, 
mint bölcseletet. Valaki megjegyezte, hogy Reding és társai magatartása árt a 
kommunista országokban élő katolikusoknak. Lehetőséget ad a kommunista 
kormányoknak, hogy a dialógust szorgalmazó katolikus teológusokat propaganda 
céljaikra használják fel. A vita szorgalmazásával nem kívánnak mást – mondotta 
valaki – mint a katolikus táborban mutatkozó ellentétet elmélyíteni és a vallás 
hanyatlását meggyorsítani. Ebben az összefüggésben szóba került Lukács György 
tanulmánya is. Reding – aki részt vett a találkozón – erre azt felelte, hogy a pár-
beszéd nem árt a katolikusoknak, de lehetőséget nyújt annak bebizonyítására, 
hogy nem olyan puhák és ingatagok, miként egyesek hiszik. Elég sajnálatos – 
folytatta Reding –, hogy a katolikusok elsáncolják magukat Maginot-vonaluk 
mögé és nem gondolnak többé a világban teljesítendő missziójukra. 

Bizonyára felvetődik a kérdés, hogyan vélekedik minderről a római Szentszék. 
A pápa csak ritkán hallatta hangját és illetékes vatikáni körök is távol tartották 
magukat a vitától. Az a néhány megnyilatkozás azonban, amelyre sor került, 
mégis fényt vet a legfőbb egyházi tanító hatalom nézeteire. 

Az Osservatore Romano 1955 december közepén szigorúan megbírált egy te-
kintélyes német lapot. Az újság egyházi férfiaknak a koexisztencia, a kommunis-
tákkal folytatandó dialógus kérdésében vallott pozitív véleményét tárgyalta és 
rámutatott azokra a kedvező jelenségekre, amelyek remélni engedik, hogy a kato-
likusok helyzete a kommunista vezetésű országokban megjavul. Az Osservatore 
Romano kommentátora, Alessandrini, Brockmöller tételeivel kapcsolatban meg-
jegyzi, hogy az egyház győzelme valóban nem vonhatja maga után az ellenfél 
kiirtását, hanem megtérítését. De a kommunistákat – tette hozzá – nem lehet az 
5. század vad pogányaival összehasonlítani, minthogy az utóbbiak nem azért 
törtek be hozzánk, hogy a maguk hitét és nézeteit ránk kényszerítsék. Ez a meg-
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jegyzés ellentmond egy pápai nyilatkozatnak, amelyről később még szó lesz. 
XII. Pius pápa 1955 június 27-én, a Lech-mezei ütközet ezer éves jubileuma 

alkalmából üzenetet intézett az augsburgi püspökhöz. Ennek az üzenetnek né-
hány szakaszát sokan úgy fogják fel, hogy lényegében Brockmöller tételeit támo-
gatják. A pápa többek között a következőket állapítja meg: „A katolikus egyház 
nem azonos a nyugati kultúrával. Egy kultúrával sem azonos. Kész azonban 
minden kultúrával szövetséget kötni: szívesen elismer bennük mindent, ami a 
teremtő művével nem ellentétes.” A pápa hozzáfűzte, hogy ebben az értelemben 
helyesli a nyugati kultúra megújulását és megerősödését. Nem hallgatja el azon-
ban kritikáját sem. „A Nyugat a materialista Kelettel folytatott vitájában azt állít-
ja, hogy a szabadságért és az emberi jogokért száll síkra. Nem szabad azonban 
szem elől téveszteni, hogy ez a szabadság az ember ellen fordul, ha nincs össze-
kötve az Isten és a természet rendjével.” 

A pápa Brockmöllernek, Wetternek és társaiknak látszik igazat adni, amikor 
egy érdekes és fontos párhuzamra hívja fel a figyelmet. Megemlíti ugyanis, hogy 
a Lech-mezei győzelem megkoronázása „semmi esetre sem a pogány magyarok 
megsemmisítése, hanem a keresztény hitre való térítése volt. Alig telt el ötven 
esztendő és nagy királyuk, Szent István éppen abba a keresztény kultúrába vezet-
te be őket, amelyet 955-ben még halálosan veszélyeztettek.” A pápa azzal fejezi 
be gondolatmenetét, hogy bár megismétlődnék ez az eset napjainkban is. Az 
Osservatore Romano tehát ellentétbe került a pápa nézetével, amikor a 955-ös, 
és a mai helyzet alapvető különbségéről írt. 

XII. Pius pápa a fenti értelemben nyilatkozott 1955 szeptember elején is, 
amikor a római nemzetközi történészkongresszus résztvevői előtt kijelentette, 
hogy az egyház nem köti magát egyetlen kultúrához sem. Még a középkori kul-
túra sem volt „a” katolikus kultúra. „Az egyház nem ideológiai rendszer – mon-
dotta –, még csak nem is „katolicizmus”. Az egyház, felépítésében változatlan 
maradva, felveszi magába mindazokat az elemeket, amelyekre szüksége van, te-
hát politikai erőket és társadalmi eszméket is. A városok nemzetközi kongresszu-
sa alkalmából ezeket mondotta: „Az őszinte vonzalom érzései nem ismernek 
politikai határokat, faji és művelődési megkülönböztetéseket. A keresztény szere-
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tet mindig megvetette ezeket a határokat.” 
A fenti kijelentéseket sokan úgy magyarázzák, hogy a pápa lényegében magá-

évá tette a különböző társadalmi rendszerek békés egymás mellett élésének esz-
méjét. A pápa erről a kérdésről többször részletesen is beszélt s hangsúlyozta, 
hogy az eszmék, a kultúrák, a különféle társadalmi berendezkedések valódi, az 
igazságon és az isteni parancsokon nyugvó békés együttélésnek híve. A 
koexisztencia feltétele az egyház valóságos exisztenciája a kommunisták által 
kormányzott országokban. Egy jeles német publicista ezzel kapcsolatban megje-
gyezte, hogy az egyházi férfiakat azért foglalkoztatják annyira ezek a problémák, 
mert az egyháznak választania kell: vagy elveszti beláthatatlan időre a világ egy 
részét, mint vallási befolyási övezetet és missziós területet, vagy pedig számol e 
területek új formáival, mint politikai adottságokkal, realitásokkal. Róma évszá-
zadokban gondolkodik és, úgy tűnik, hogy az egyház egyetemességének megőr-
zését mindennél fontosabb feladatnak tartja. 

Felvetődik azonban a kérdés, remélhetjük-e, hogy a koexisztenciá-ban meg-
marad az egyház exisztenciája. A Szentszék érthető figyelemmel és gonddal kísé-
ri a hitetlen kormányok uralma alatt élő katolikusok sorsát. Noha a katolikusok 
helyzete egy kommunista országban sem felel meg kívánalmaiknak, mégis van-
nak jelek, amelyek derűlátásra ösztönöznek. A nagy egyházüldözéseknek vége. 
Reményekre jogosító fejlődés kezdődött. Gondoljunk csak a lengyel és a magyar 
egyház életében bekövetkezett örvendetes változásokra, a Szovjetunióban élő 
katolikusok helyzetének javulására, általában a kommunista kormányok engedé-
kenyebb magatartására a hit megváltóival szemben. Persze sok pap és apáca még 
börtönben van, az egyházak működése nem zavartalan és a templomon kívüli 
vallásos élet sem bontakozhatott ki. A bekövetkezett változások még nem tarta-
nak lépést a politikusok ígéreteivel. Hruscsov egy alkalommal kijelentette, hogy a 
kommunisták ateisták maradnak, de tiszteletben tartják a vallásos emberek meg-
győződését. A Szentszék megerősítésével két litván püspököt szenteltek fel és sok 
helyütt a vallásos gyakorlatot is elnézik, de a Szovjetunió katolikusainak még 
nagyon sok kívánsága kielégítetlen. Kínában Mao Ce-tung annak idején arról 
biztosította a Pekingbe látogató Pietro Nennit, hogy a kormány nem akadályoz-
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za a vallásgyakorlatban a három millió kínai katolikust. Ennek ellenére még 
mindig nehéz helyzetben vannak. Egyes szerzők ugyan azt írják, hogy Kínában a 
katolikus egyház elleni rendszabályok elsősorban az idegengyűlölet és a nyugatel-
lenesség tünetei és csak másodsorban a vallás elleni tiltakozásé. A fehér papokat 
börtönbe vetették, megkínozták, elüldözték – állapítják meg –, de a kínai papok 
többsége a helyén maradt és folytatta munkáját. A probléma természetesen sok-
kal bonyolultabb. A kínai kommunista hatóságok magatartása az elmúlt években 
mérséklődött, de a katolikus hívőket kielégítő koexisztencia az egyház és az állam 
között még mindig nem jött létre. 

A kommunista kormányoknak be kellett látniok, hogy a vallásos érzületet, a 
hívőknek egyházukhoz való ragaszkodását nem lehet sem adminisztratív mód-
szerekkel, sem a propaganda fogásaival az emberekből kiölni. Nagy tanulságul 
szolgálhat a szakadár mozgalmak kudarca, annak a törekvésnek sikertelensége, 
amely a hívők és a klérus szembeállításán, a klérus megosztásán és a nemzeti 
egyházak Rómától való elszakításán munkálkodott. A kommunisták sok helyütt 
belátták, hogy a vallás és az egyház realitás, amit tudomásul kell venniök, és úgy 
tűnik, hogy a hívők és papjaik ugyancsak realitásnak tekintik az új társadalmi 
formákat, melyekkel ugyan néni léphetnek szellemi kollaborációra, de amelyek-
kel megvitathatják az együttélés feltételeit. A nehézségek nem lebecsülendők. 
Istenben hívő embernek mindig problematikus a lojalitás egy olyan állammal 
szemben, amelynek irányítóit vallásellenes ideológia vezérli. 

A katolikus egyházban megindult új áramlat képviselői hangsúlyozzák, hogy 
azért is szorgalmazzák az érintkezést és a párbeszédet ellenfeleikkel, mert ettől a 
kommunista országokban élő keresztények helyzetének javulását, új missziós 
területek feltárását és az egyház egyetemességének megőrzését várják. 

Figyelemreméltó áramlat a katolikus egyházban Látóhatár, 1957. (8. évf.) 4. 
sz. 230-235. o.  
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TERVEK A FORRADALOM UTÁNI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA 

Az októberi magyar forradalom leverése után sokakban felvetődött a kérdés, 
megoldhatók-e az ország súlyos politikai problémái és van-e lehetőség arra, hogy 
a magyar nép az adott külső és belső tényezők figyelembevételével viszonylag 
rendezett állapotok közé kerüljön. 

Két dolog egészen nyilvánvaló volt. A forradalom aktív erőinek – tehát első-
sorban a munkásoknak, a tanuló és dolgozó fiataloknak, azon kívül az íróknak – 
radikális társadalmi szemlélete és szocialista érzülete kizárta a polgári restauráció 
és az ancien régime visszatérésének komoly lehetőségét. Másfelől az is bebizo-
nyult, hogy egyetlen kormány sem számíthat még csak a nép egy részének őszin-
te támogatására sem, amely sztálinista módszerekkel, erőszakos intézkedésekkel 
és a forradalom által elsöpört vezető réteg egyes tagjainak közvetlen vagy közve-
tett segítségével akar hatalmon maradni és kormányozni. 

A gondolkodó főknek tehát nem maradt más, lehetőségük, mint egy olyan 
kibontakozási terv után kutatni, amely egyfelől számol a magyar nép által sajnos 
megváltoztathatatlan nemzetközi helyzettel, az ország elhelyezkedésével, a fenn-
álló szocialista intézményekkel, másfelől pedig kielégíti – hacsak részben is – a 
nemzet legfontosabb és legsürgetőbb igényeit. A kibontakozás szükségképpen 
csak valamilyen harmadik utas megoldás lehetett – és lehet ma is –, amely kellő 
biztosítékot nyújt részben a sztálinista, részben a kapitalista restauráció ellen. 
Mindkettő ugyanis súlyos belső és külső bonyodalmakhoz vezetne. Magyaror-
szágnak tehát olyan utat és megoldást kell találnia, amely nem hívja ki sem 
szomszédai ellenérzését, nem állítja szembe egymással a nép különféle rétegeit és 
az egyetemes béke szempontjából is kielégítő rendezésnek bizonyul. 
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Ha megvizsgáljuk a forradalom óta nyilvánosságra jutott terveket, javaslato-
kat, azonnal szemünkbe ötlik, hogy a tervek készítői nagyon hűvösen és reálisan 
mérlegelték a lehetőségeket és oly mérsékletről tettek tanúságot, amely levert 
forradalmak után ritka jelenség és, páratlan politikai érettség jele. 

Bibó István egyetemi tanár, a Nagy Imre kormány államminisztere és a Petőfi 
párt vezetőségi tagja már november 9-én tervezetet készített a forradalom fegy-
veres leverése utáni problémák kompromisszumos megoldására. A kompromisz-
szumos terv arra irányult, hogy méltányos, megegyezés jöjjön létre a magyar nép 
és a szovjet kormány között. 

Bibó javaslatának kiinduló pontja az a megállapítás, hogy a törvényes kor-
mány Nagy Imre elnöklete alatt november 3-án megalakult koalíciós nemzeti 
kormány. E kormány törvényességét nem az 1949-es Rákosi-féle alkotmányból, 
hanem az 1956. október 23-i magyar forradalomból vezeti le. 

Magyarország nemzetközi státusának újbóli rendezésére két alternatíva kínál-
kozik. Az egyik megoldás szerint Magyarország kilép a varsói szövetségből, mint 
katonai társulásból, de benne marad, mint az európai béke és biztonság kérdései-
vel foglalkozó konzultatív testületben. Ennek feltétele, hogy ugyanilyen módon 
Jugoszlávia is belép az egyezmény aláírói közé. A másik megoldás szerint Ma-
gyarország véglegesen kilép a varsói szerződésből és a Szovjetunióval kétoldali 
megállapodást köt. 

Az ország katonai kiürítése a politikai konszolidációval párhuzamosan tör-
ténnék. A külföldi csapatok 7-10 napos szakaszokban hagynák el az országot. A 
kiürítési akció tehát összesen egy, illetve másfél hónapot venne igénybe. 

Az első időszakaszban a szovjet csapatok elhagyják Budapestet és 5-6 déli 
vármegyét. Ezzel egy időben hivatalba lép a szabad magyar kormány. Első tenni-
valói közé tartozik a munkástanácsok és forradalmi bizottságok helyzetének és 
feladatainak szabályozása, azonkívül a közigazgatás újjászervezésének megkezdé-
se. 

A második időszakaszban a szovjet csapatok kiürítenek 5-6 nyugati megyét, 
azon kívül Pest vármegyét. A magyar csapatok ideiglenesen lezárják a nyugati 
határt és az emigránsok hazatérését egyelőre nem engedélyezik. Budapesten ösz-
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szeül és megkezdi törvényhozó munkáját a forradalmi alkotmányozó gyűlés. Az 
alkotmányozó gyűlés összehívására esetleg már az első időszakban sor kerülhet. 

Ezután ürítik ki a szovjet egységek a keleti megyéket. Végezetül, a negyedik 
időszakban kerül sor a két megmaradó megye, Borsod és Szabolcs katonai kiürí-
tésére. Az utolsó szakaszban jönnek létre az előbb vázolt külpolitikai megállapo-
dások. 

A forradalmi alkotmányozó gyűlés a forradalmi bizottságok és a tanácsok 
küldötteiből áll. Az alkotmányozó gyűlés megszabja az új magyar demokrácia 
alkotmányjogi és társadalmi alapelveit. Alkotmánytörvényt hoz, esetleg államfőt 
is választ és megteremti az új választójogi törvényt. A Bibó-féle tervezet szerint 
az alkotmánytörvény a következő fontosabb pontokat tartalmazná: 

1. Magyarország államformája az 1946: 1.t. c. szerinti köztársaság. 
2. Magyarország kormányformája az 1848: III. t. c-ben meghatározott füg-

getlen, felelős kormányon, a népképviseleten és a szabadságjogok teljességén 
alapuló parlamentáris demokrácia. 

3. Magyarország társadalmi formája a kizsákmányolást megszüntető társa-
dalmi rend (tehát a szocializmus). Ennek értelmében: 

a) Érvényben marad az 1945-ös földreform, 20-40 holdas birtokmaximum-
mal. 

b) A bányák, a bankok és a nehézipari művek társadalmi tulajdonban marad-
nak. 

c) A gyárak közösségi tulajdona munkásigazgatás, munkásrészvények vagy 
nyereségrészesedés formájában valósul meg. 

d) Lehetőséget kell biztosítani a korlátozott egyéni és a szövetkezeti vállalko-
zásnak. 

e) A magántulajdon is csak a kizsákmányolás tilalma által szabott korlátok 
között szabad. 

f) Szabad a munkás-szervezkedés és kiépítendő a munkásvédelem. 
g) A társadalombiztosítás általános, mindenkire kiterjed. 
4. A múltban elkövetett erkölcsi és gazdasági igazságtalanságok, jogfosztások 

és tulajdonelkobzások jóvátétele nem történhetik a régi helyzet (status quo ante) 
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visszaállítása által. A jóvátétel csak a feldúlt otthon a megsemmisített existencia 
visszaállítása és a személyes munka elvett eredménye mértékéig történhetik. 

5. A magyar közigazgatás újjászervezése minőségi kiválasztáson alapuló kis-
számú szakigazgatáson és választott laikus vezetők, vagy bizottságok által irányí-
tott helyi önkormányzaton alapszik. Ez utóbbiak funkcióit az önkormányzati 
választásokig forradalmi szervek végzik, 

6. A szabadságjogok között teljesen külön biztosítandó a vallásszabadság. Az 
állam nem avatkozhatik bele az egyházak belső életébe. Az egyházak helyzetét az 
állam és az egyház elválasztásának elve alapján kell szabályozni. Az állam tiszte-
letben tartja, és megállapodás szerint segélyezi az egyház közérdekű tevékenysé-
gét, beleértve az iskolák fenntartását is. 

7. E rendelkezéseket az alkotmánytörvény foglalja össze. Az alkotmánytör-
vényt az országgyűlés, csak 2/3 vagy 3/4 többséggel változtathatja meg. Külön 
alkotmánybíróság szervezendő, amely őrködik azon, hogy a rendelkezéseket 
mindenki betartsa, és ne működhessék párt, amely az alkotmánnyal ellentétes 
nézeteket vall. 

ENSZ-csapatokra vagy nemzetközi rendőrségre csak abban az esetben van 
szükség, ha a szovjet haderő kivonulása nem megy végbe megállapodásszerűen 
vagy az országban súlyosabb incidensek történnek. A tervek szerint a szovjet 
kivonulás után és néhány havi megnyugvási idő elteltével megtartandó választá-
sok rendjének nemzetközi ellenőrzésére nincs szükség. Magyarország ugyanis – 
folytatja az emlékirat – a forradalom után az erkölcsi fegyelemnek és a közéleti 
emelkedettségnek olyan állapotában van, mint azelőtt soha. A szovjet csapatok 
kivonulása után a politikai s erkölcsi tekintéllyel bíró kormány intézkedései a 
közrend fenntartására teljesen elegendők. 

Külföldre érkező hírek szerint Bibó István memorandumát a nép többsége 
magáévá tette. Erre vall többek között, hogy a tervezetet az akkor még létező és a 
nagybudapesti munkásságot képviselő Nemzeti Munkástanács is egyhangúan 
elfogadta. 

* 
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Hozzávetőlegesen hasonló elvi megfontolások alapján született az értelmiségi 
szervezetek november 18-i állásfoglalása is. Az ország népéhez intézett felhívás – 
amelynek címe „A magyarság életének jövendő képe” – a következő főbb pon-
tokban jelölte meg a kibontakozás útját: 

1. Magyarország minden idegen hatalomtól független, semleges ország le-
gyen. Ennek feltétele: a szovjet csapatok hagyják el az országot. 

2. Magyarország társadalmi és gazdasági rendszere a demokratikus eszkö-
zökkel és a nemzeti sajátosságok figyelembevételével felépített szocializmus le-
gyen, érvényben tartva az 1945-ös földreformot és a gyárak, nagyüzemek, bá-
nyák, bankok társadalmi tulajdonba vételét. 

3. Magyarország vállalja az ENSZ-tagságával járó összes kötelezettségét an-
nak jogaival. 

4. A magyar állam minden polgárának biztosítani kell az emberi szabadság-
jogokat. 

A felhívás szerint az adott helyzetben a pártok érdeke szerint való gondolko-
dás nem szolgálja a szabadságharc legnagyobb kincsét: a nemzeti egységet. Az 
Írószövetség és a nagy értelmiségi szervezetek éppen ezért „a magyar munkásság-
gal, parasztsággal és forradalmi ifjúsággal vállalnak sorsközösséget”. A közvetlen 
kibontakozás feladatait az ő megválasztott szerveikkel együttműködve kívánják 
munkálni. 

Az értelmiségi szervezetek végül felemelték szavukat minden egyéni vagy ha-
tósági terror és önkény, azon kívül a múlt diktatórikus eszközeinek visszaállítása, 
visszacsempészése ellen. A törvényes igazság érvényesülését kívánták. A bűncse-
lekménnyel terhelt személyeket a bíróságon, nyílt tárgyaláson kell felelősségre 
vonni. 

A felhívást a következő szervezetek írták alá: Magyar Írók Szövetsége, Ma-
gyar Tudományos Akadémia, Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, Magyar Ze-
neművészek Szövetsége, Értelmiségi Forradalmi Bizottság, Magyar Színészek 
Szövetsége, Magyar Filmművészek Szövetsége, Magyar Építőművészek Szövet-
sége, a Magyar Rádió munkatársai, Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége. 

* 
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A Magyar Írók Szövetsége 1956 december 22-én nyilatkozatot adott ki, 
amelyben kifejtette nézeteit a politikai helyzetről és a felemelkedés lehetőségei-
ről. Az írók „Gond és Hitvallás” címen foglalták össze véleményüket és javaslata-
ikat. A nyilatkozat nemcsak az országban, de külföldön is általánosan ismertté 
vált, tehát most nem is idézzük. 

A legújabb dokumentum, amely a magyarországi helyzetet elemzi és a kibon-
takozás lehetőségeit tárgyalja, nemrégen jutott nyilvánosságra. Ezt az emlékiratot 
elsőnek egy bécsi lap, a Presse közölte német fordításban. Az osztrák újság az 
iratot Bibó Istvánnak tulajdonítja. A Presse-ben 1957. szeptember 8-án megje-
lent szöveget Bibó állítólag már a börtönben készítette el és kerülő utakon egy 
semleges ázsiai ország diplomatájához juttatta. Az emlékirat felbecsülhetetlen 
jelentőségű és ebből a szempontból mellékes, hogy valóban Bibó István alkotása-
e, vagy más a szerzője, illetve, hogy Bibó a börtönben vagy még letartóztatása 
előtt írta. 

A szerző megállapítja, hogy a magyar forradalom és a forradalmat követő 
helyzet leleplezte a nyugati világ, a nemzetközi kommunizmus és az úgynevezett 
„harmadik utas” erők súlyos fogyatékosságait és érzékeny csapást mért a világbé-
ke ügyére is. 

A nyugati világ – amelytől senki sem várta, hogy esztelenül fegyvert ragadjon 
és világháborút robbantson ki – még a legelemibb tennivalóit is elmulasztotta. 
Tehetetlen volt – állapítja meg az emlékirat –, amikor a magyar forradalom a 
cselekvés ritka lehetőségeit kínálta. Kelet- és közép-európai politikájából arra 
lehetett ugyanis következtetni, hogy „ha egyszer a világpolitikai helyzet és az 
érintett népek komoly fellépése lehetővé teszi, a nyugati világ teljes gazdasági, 
politikai és erkölcsi súlyát beveti annak érdekében, hogy e népek ügye szőnyegre 
kerüljön és számukra kielégítően megoldódjék”. A memorandum szerzője szerint 
„a magyar forradalom megteremtette egy ilyen irányú világpolitikai alku minden 
feltételét és jogcímét”. A magyar forradalmi erők elsöpörték a gyűlölt, elnyomó 
és bürokratikus diktatúrát, törvényesen uralomra juttattak egy meggyőződéses 
kommunista politikust, aki számot vetve a magyarországi kommunista párt er-
kölcsi és politikai hitelvesztésével, elfogadta a többpártrendszeren alapuló parla-
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mentáris demokráciát és bejelentette, hogy az ország a katonai tömbökön kívül 
akar elhelyezkedni. „Mi kell, ha ez nem volt elég, hogy összekényszerítsen egy 
olyan világhatalmi konferenciát, amely a Szovjetuniónak nyújtott kielégítő ga-
ranciák mellett kialkudja Magyarország függetlenségét és szabadságát?” 

A magvar forradalom leverése súlyosan ártott a nemzetközi kommunizmus-
nak is. Úgy látszott, hogy a sztálini politika néven ismert, a skrupulus nélkül 
alkalmazott eszközök és a kegyetlenségig kemény módszerek rendszere végleg 
csődöt mondott. Remélni lehetett, hogy e politika felszámolására irányuló kez-
deményezések, a kommunizmus általános liberalizálódása sikerrel jár. A XX. 
kongresszus után a kommunisták körében megerősödött a remény, hogy a kom-
munizmusban, különösen a Szovjetunió kommunista pártjában van annyi erő, 
hogy vissza tudjon menni a szocializmus építésének helyesebb útjára. Ez a re-
ménység november 4-én és utána alig orvosolható sebet kapott. Nem tudjuk, mi 
volt a szovjet beavatkozás indítóoka: a szuezi támadás által előállott helyzet hideg 
reálpolitikai mérlegelése vagy a magyarországi események miatti megrökönyödés. 
Az azonban bizonyos, hogy mint reálpolitika nem vált be, és mint megrökönyö-
dés túlzott volt. 

Sajnos, a „harmadik utas” erők sem voltak képesek eszméik és törekvéseik 
szellemében cselekedni, amikor arról volt szó, hogy sikerül-e Közép-európában a 
történelem egyik legizgalmasabb „harmadik utas” kísérlete. A magyar forrada-
lomban ugyanis annak a kikísérletezése folyt, hogy lehet-e a szocializmus vívmá-
nyainak fenntartását a szabadság nyugati technikájával összekapcsolni, mégpedig 
a szocializmus közös platformját elfogadó pártokra korlátozott többpártrendszer 
útján, kiegészítve a munkástanácsok hálózatával. 

Az emlékirat szerint a mai helyzetben és mindazok után, ami történt, van 
még lehetőség a magyar kérdés megoldására és az elkövetett hibák jóvátételére. A 
kibontakozás lehetőségei biztatóak. 

Az emlékirat a „harmadik út” követését ajánlja: a szocializmus és a szabadság 
egyeztetését. Azt az utat, amelyet a kelet-európai radikális parasztmozgalmak 
ajánlottak mindig: a nagybirtok és a nagytőke kisajátítását és ugyanakkor a sza-
badság politikai technikáinak és, a szabad vállalkozás helyesen szabályozott lehe-
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tőségeinek megerősítését, A magyar ügyben ez a megoldás – miután eddig a 
„nagyobb történelmi erővel fellépő két rossz alternatíva között nem tudott érvé-
nyesülni” – most egyszerre egyedül lehetséges megoldásnak látszik. „Magyaror-
szágon – mondja az emlékirat – a nagy vagyonoknak a kommunisták hathatós, 
bár nem kizárólagos közreműködésével végrehajtott kisajátítása tíz év alatt olyan 
definitív történelmi tény lett, aminek visszacsinálására senki sem gondolhat s a 
forradalom aktív erői gondoltak erre a legkevésbé. Ugyanakkor azonban a ma-
gyar kommunista párt teljes és tökéletes erkölcsi hitelvesztése Magyarországon 
az egypárthegemónia enyhített formáját is tartósan lehetetlenné teszi s a több-
pártrendszer és a jogállam technikáinak bevezetését jelöli meg egyetlen lehetsé-
ges kibontakozási útként, természetesen azok között a határok között, amelyeket 
a szocialista vívmányok fenntartása megszab." 

Az emlékirat tehát a pártok működési szabadságát azokra a pártokra korlá-
tozza, amelyek elfogadják és megtartandónak minősítik az úgynevezett szocialis-
ta vívmányokat. Arra az ellenvetésre, hogy a szocializmus ellen fellépő pártok 
indulási lehetőségeinek megakadályozása nem szabadság és nem demokrácia, azt 
válaszolja, hogy korábban is alakultak így ki demokratikus rendszerek. Minden 
történelmi demokrácia – állapítja meg – úgy indult el, hogy bizonyos közös alap-
elvekben előzetes megállapodás született az ország túlnyomó többségében és az 
ezeket az alapelveket vitássá tevő álláspontoknak nem volt meg a pártalakítási 
lehetőségük. A holland, angol, amerikai és francia parlamentáris szabadság is 
azzal kezdődött, hogy a királyi abszolutizmus híveit többé-kevésbé kizárták a 
parlamenti küzdőtérről. Ugyanez volna a helyzet a szocialista vívmányok elisme-
résére szorított magyar többpártrendszer esetében is. ilyen alapon a választások is 
visszanyernék igazi értelmüket és a pártok versengése előnyösen befolyásolná egy 
valóban szocialista és demokrata rend kialakulását. „A kizsákmányolás semmiféle 
megszüntetése nem reális valóságosan működő szabadságintézmények nélkül – 
írja az emlékirat szerzője. – Igaz azonban az ellenkező tétel is: semmiféle szabad-
ságintézmény nem reális radikális földreform, a mamut vagyonok kisajátítása, 
valamint új, a kizsákmányolás ellen hatékonyan védő jogrendszer nélkül.” 
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A memorandum szerint e kompromisszumnak a nyugati hatalmak és a Szov-
jetunió közös garanciája alapján kellene létrejönnie. Magyarországon egy olyan 
politikai, társadalmi és gazdasági berendezkedés születnék, amely egyik világpoli-
tikai tábornak sem szíve szerint való, de a mai áldatlan helyzetből az egyetlen 
kivezető utat kínálja. Ha a nyugati hatalmak és a Szovjetunió bele mernek vágni 
ebbe a kísérletbe, hamarosan kiderül, hogy veszélytelen vállalkozás; igen tanulsá-
gos, kitűnő példákat szolgáltat majd más függő kérdések rendezésére és, a két 
világpolitikai tábor egymáshoz való közeledésének „olyan eddig rejtett lehetősé-
geit fogja napvilágra hozni, amelyeknek a teljes kiéleződés jelenlegi állapotában 
reménytelenül kihasználatlanul és észrevétlenül kell maradniok,” 

Az emlékirat végezetül felveti a katonai tömbök fokozatos csökkentésének 
gondolatát is. Az európai béke lépésenként való megközelítése szempontjából 
komoly fantázia volna abban, ha a nyugati szövetség területén és a Duna-
medencében egyidejűleg növekednék azoknak az országoknak a száma, amelyek 
a két katonai tömbön kívül állnak, ugyanakkor azonban megmaradhatnának 
kapitalista illetve szocialista berendezkedésű államoknak. 

* 
E kibontakozási tervek részben még a múlt év végén, részben ennek az évnek 

első felében születtek. A politikai helyzet azóta – elsősorban a belső viszonyok 
tekintetében – megváltozott. Hogy ez a változás oly mértékű volt-e, hogy e ter-
veket időszerűtlenné tette, avagy sem, annak vizsgálata nem volt feladata e köz-
leményünknek. 

Tervek a forradalom utáni problémák megoldására Látóhatár, 1957. (8. évf.) 
5. sz. 278-283. o.  
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NAGY IMRE A FORRADALOMBAN 

Az 1956-os magyar forradalom óta eltelt idő túlságosan rövid ahhoz, hogy Nagy 
Imre szerepéről és magatartásáról végleges ítéletet mondjunk. Még lehetetlen 
teljesen tiszta képet alkotni az egy év előtti eseményekről és a forradalomban 
részt vett személyek cselekedeteinek mozgató rugóiról. A történetírók feladata, 
hogy a ma még homályos mozzanatokra fényt vessenek és olyan összefüggéseket 
tárjanak fel, amelyek jelenleg még rejtve vannak előttünk. 

A volt miniszterelnök forradalom alatti működéséről eltérnek a vélemények. 
Személye körül folyik a harc. Nézetek, előítéletek, érzelmek és indulatok csapnak 
össze, ahelyett hogy tárgyilagos történelmi kutatómunka indulna meg a múlt őszi 
események felderítésére. Sajnos, a kutatók nehéz helyzetben vannak. Két körül-
mény teszi lehetetlenné, hogy alapos munkát végezzenek. Elsősorban az a tény, 
hogy Magyarországon ma csak egyetlen véleménynek van polgárjoga: annak 
ugyanis, hogy a magyar forradalom lényegében ellenforradalom volt és Nagy 
Imre árulója a szocializmus ügyének. Ilyen viszonyok között a történelmi kuta-
tómunka feleslegesnek látszik. A hivatalos véleményt politikai meggondolások 
szülték és ezen a tárgyilagos vizsgálat eredményei úgysem változtathatnának. 
Másik sajnálatos körülmény, hogy hiányzanak éppen a legfontosabb közszerep-
lők őszinte vallomásai, beszámolói, helyzetábrázolásai. Akik a forradalmi napok 
eseményeiről hiteles képet adhatnának és a ma még ismeretlen resztetekre is 
kitérhetnének, börtönben ülnek, némaságra vagy a hivatalos magyarázat ismétel-
getésére kényszerülnek. Lehetetlen például a forradalomról hű képet festeni 
anélkül, hogy tudnók, mit mond róla Nagy Imre. Nem nélkülözhetünk olyan 
fontos beszámolókat, mint például a Mikojánnal tárgyaló Tildy Zoltánét, a kor-
mányzat munkájában résztvevő Losonczy Gézáét, a szovjet hadsereggel való 
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megbeszélésre kiküldött Erdei Ferencet és Maléter Pálét, a parlament épületéből 
utolsónak távozó Bibó Istvánét, vagy a győri forradalmat vezető Szigethy Attilá-
ét. Csak a legfontosabbakat említettem, de a helyes értékelés szempontjából még 
számos szemtanú beszámolójára lenne szükségünk ahhoz, hogy a mainál világo-
sabb képet nyerjünk. Sajnos, azok sem beszélhetnek őszintén és nem mondhatják 
el az események igaz hátterét, akik szabadok, sőt azok sem, akik felelős kor-
mányzati állásban vannak. 

A hazai hivatalos magyarázatok és ismertetések értéke meglehetősen csekély. 
Sokszor rendkívül fontos eseményeket elhallgatnak, máskor összefüggés nélküli 
eseményeket raknak egymás mellé, teljesen eltorzítván ezzel az általános képet. 
Sokszor helyi jelenségekből országos érvényű következtetéseket vonnak le. E 
magyarázatok igazságok, féligazságok és hazugságok vegyüléke, úgyhogy a tár-
gyilagos tájékozódásra törekvő érdeklődőnek kevés segítséget nyújtanak. A forra-
dalomról szóló hazai írások szerzői észleleteikből csak annyit mondanak el és a 
részleteket úgy csoportosítják, hogy fejtegetéseikkel az előre elkészített végkövet-
keztetést illusztrálják. 

A külföldön élő érdeklődő tehát elsősorban néhány menekült író és politikus 
élményeire, az újságírók riportjaira és kommentárjaira van utalva. Ez az értesülés 
már csak azért sem lehet kielégítő, mert legtöbbször olyan személyektől szárma-
zik, akik az eseményeknek csak külső szemlélői voltak és így sok belső összefüg-
gésre nem irányulhatott a figyelmük. 

Éppen e nehézségek miatt nem lehet szándékom, hogy Nagy Imre személyét 
történelmi megvilágításba helyezzem, vagy pedig működéséről ítéletet mondjak. 
Csak egyes vele kapcsolatos nézeteket és véleményeket szeretnék közelebbről 
megvizsgálni és néhány szempontra a figyelmet felhívni. 

A forradalom eseményeinek, tehát a történelmi tényeknek felsorolása, úgy hi-
szem, felesleges. Eléggé ismertek ahhoz, hogy ne kelljen az olvasó emlékezetébe 
idéznem. 

Az első probléma, amely ebben az összefüggésben felvetődik: mi volt Nagy 
Imre szándéka, amikor 1956 október 24-ének hajnalán a miniszterelnöki tisztet 
átvette. Kétségtelen, hogy az 1955-ben erőszakkal félbeszakított új szakasz foly-



 

244 

tatása, természetesen az új helyzet, a szocializmus megvalósításának különböző 
útjairól szóló belgrádi deklaráció, a sztálini módszereket elítélő huszadik párt-
kongresszus és a lengyelországi változások figyelembevételével. Hogy Nagy Imre 
korábbi programjának folytatására, illetve továbbfejlesztésére gondolt, nemcsak 
első miniszterelnöki beszéde bizonyítja, hanem magatartása is a forradalom első 
napjaiban. A Magyarországon elrendelt hivatalos magyarázat szerint Nagy Imre 
és társai már a forradalom előtti hónapokban a népi hatalom megdöntésére ké-
szülődtek. Ennek igazolására felhozzák, hogy Nagy Imre rendszeres megbeszélé-
seket folytatott a pártellenzék tagjaival és írókkal. Ez azonban bizonyítéknak 
aligha elegendő. E beszélgetések több résztvevője szerint nem volt másról szó, 
mint a belgrádi deklaráció és a huszadik kongresszus következményeinek levoná-
sáról, tehát egy olyan szocialista rend kialakításáról, amely figyelembe veszi az 
objektív adottságokat és a szocializmust építő társadalom nemzeti érzelmeit. A 
Nyugaton megjelent és Nagy Imrének tulajdonított kiadvány, amely feljegyzéseit 
és a Központi Vezetőségnek címzett memorandumait tartalmazza, világos képet 
nyújt Nagy Imre akkoriban vallott nézeteiről. Kétségtelen, hogy gyökeres refor-
mokra gondolt és nem csak tessék-lássék intézkedésekre, mint például Gerő. Az 
iratokból kitűnik, hogy Nagy Imre szeme előtt egy olyan szocialista Magyaror-
szág képe lebegett, amely külpolitikájában a jugoszlávok által gyakorolt és bevált 
aktív semlegességet, belpolitikában pedig a Gomulka által Lengyelországban 
bevezetett reformokat követi. 

Ezzel kapcsolatos kül- és belpolitikai fejtegetései tökéletes összhangban 
állanak a belgrádi nyilatkozattal és a huszadik kongresszus határozataival. Aki 
alaposan megvizsgálja Nagy Imre feljegyzéseit, látni fogja, hogy elképzelései a 
realitás talaján mozogtak és az általa javasolt út járható volt. Vita legfeljebb az 
aktív semlegesség időszerűsége körül lehetett volna. Viszont, ha a külön út elvét 
nemcsak belpolitikailag, de a nemzetközi kapcsolatok terén is irányadónak te-
kintjük, nem elképzelhetetlen, hogy egy szocialista ország, a körülmények kény-
szerítő hatására vagy józan politikai számításból, éppen szocialista rendjének és 
nemzetközi helyzetének megerősítése érdekében a külpolitikai semlegességet 
vallja. Egy szocialista országnak a „szocialista tábor”-hoz való tartozása nem erő-
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síti szükségképpen ezt a tömörülést. Bizonyos esetekben a szocializmus ügyének 
és a „szocialista tábor”-nak is nagyobb szolgálatot tehet egy ország, ha kimarad 
ebből az együttesből. A szocialista Magyarország semleges státusa a világ szocia-
lista erőinek nem gyengülését, hanem erősödését vonta volna maga után. 

Nagy Imre természetszerűen a ténylegesnél sokkal következetesebb leszámo-
lást kívánt a sztálinizmussal és Rákosi áldatlan örökségével. Persze, nem látvá-
nyos és kegyetlen likvidálásokra gondolt. Ez irataiból is kitűnik. Természete is 
tiltakozott ellene. 1953 és 1955 közötti kormányzati politikájának egyébként is 
egyik hibája volt, hogy túlságosan megbízott a sztálinista funkcionáriusokban. 
Feltételezte, hogy igazi szocialisták és a változás szükségét legalább annyira meg-
értik, mint azok a moszkvai vezetők, akik Rákosit a háttérbe, Nagy Imrét pedig 
az előtérbe tolták. Hiba volt, hogy nem gondoskodott megfelelő munkatársakról 
és a pártegység érdekében elfogadta oly kompromittált személyek támogatását, 
mint Farkas Mihály, Hegedűs András, Kovács István és mások. Ez a naivitása és 
jóhiszeműsége később megbosszulta magát, mert amikor Rákosi leszámolni ké-
szült vele, alig volt felelős állásban lévő híve és támogatója. 

Nem tartozik ide, de Nagy Imre kormányzati hibájának tekinthető ezenkívül 
a párton belüli sztálin-ellenes erők elhanyagolása. Nem a párton belül keresett 
szövetségeseket, hanem azon kívül. A Hazafias Népfrontot és a népi írói moz-
galmat iparkodott tervének megnyerni. Ez nem lett volna baj, ha közben kellő 
kapcsolatot tudott volna teremteni a pártellenzékkel és a Rákosi-féle katasztrófa-
politikával mindjobban szembeforduló kommunista írókkal. (Ez csak bukása 
után történt meg.) Kommunista államban minden hatalom a párt birtokában 
van. Aki tehát e hatalom mechanizmusán akar változtatni, annak elsősorban a 
pártot kell megreformálnia, mégpedig belülről és nem kívülről! Nagy Imre tragé-
diája éppen abban állott, hogy – noha a nép túlnyomó többsége rokonszenvezett 
intézkedéseivel – a párton belül nem volt kellő erő, amely meghiúsíthatta volna 
Rákosi likvidátori terveit. Igazi szövetségesei a hatalmon kívül voltak. Sem a 
Népfront, sem az írók nem rendelkeztek kellő súllyal, hogy Rákosi visszatérését 
megakadályozzák. 

Nagy Imre 1953-55 közötti kormányfői működése bizonyítja, hogy nem 
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konspiratív elme és nem a hatalom megszállottja. Erről tanúskodik a forradalom 
előtti és alatti magatartása is. Ha a politikai fejlemények nem lökik a közélet 
előterébe, bizonyára nem mozdult volna ki politikai visszavonultságából. Nem 
tartom elképzelhetetlennek, hogy leghőbb vágya nem a miniszterelnökség, ha-
nem a tanári katedra és az akadémiai tagság volt. Ez természetének logikus kö-
vetkezménye. Helyesen jegyezték meg egyesek, hogy Nagy Imre nem népvezér. 
Legalább is nem olyan vezér, aki tömegeket tud maga mögé szervezni és minden 
áron – ha kell, erőszakkal is – a hatalom megszerzésére tör. Ennél ő sokkal inak-
tívabb. 

Tétlen volt a forradalmat megelőző hónapokban is. Noha 1956 nyarán világos 
és véglegesen kialakult elképzelései voltak a jövendő feladatokról és tennivalók-
ról, mégsem tett semmit eszméi megvalósítása érdekében. Igaz, Rákosi uralma 
alatt keveset is tehetett volna. De Nagy Imre Rákosi bukása után sem lépett ki 
visszavonultságából. A pártba való visszavételét kérte, írókkal és diákokkal cseve-
gett a politika időszerű kérdéseiről, de ennél többet alig tett. Október huszon-
harmadika teljesen felkészületlenül és váratlanul érte. Még a parlament elé sem 
akart menni, noha a tömeg órákig követelte megjelenését. Barátai hiába unszol-
ták, menjen az Akadémia utcába. Nem akart menni, mert nem volt tagja semmi-
lyen pártszervezetnek. De így voltak barátai is, akiket az események ugyancsak 
megleptek. 

Az a magyarázat tehát, hogy Nagy Imre és társai a népi hatalom megdöntésé-
re készülődtek, nem állja meg a helyét. Ha valóban erre törekedett volna, akkor 
nyilvánvalóan másképp viselkedtek volna a forradalom kirobbanásakor. 

Nagy Imre tehát minden kétséget kizáróan új-szakaszos politikáját akarta 
folytatni és a rendszer demokratizálását végbevinni. Egy ilyen evolúciós program 
megvalósítására azonban már nem kedveztek a viszonyok. 1956 október 24-én 
már nem lehetett egyszerűen az új-szakaszt folytatni. Gerő otromba, provokatív, 
a békésen tüntető és a szocializmus megjavítását követelő tömegeket vérig sértő 
beszéde, az ÁVO-nak adott tűzparancs és a szovjet csapatok beavatkozása, a 
békés demonstrációt órák alatt véres forradalommá változtatta. Nem Nagy Imre 
hibája, hogy terve későn jött. Gerőn és társai múlott, hogy a szükséges politikai 
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reformokat nem lehetett kellő időben, tehát Rákosi lemondatásakor, legkésőb-
ben azonban 1956 október 23-án este – a Gerő beszéd előtt – meghirdetni. Amit 
a Gerő beszéd és a szovjet tankok megjelenése előtt a nép még örömmel üdvö-
zölt volna, néhány órával később már kevés volt. Mert a felkelt nép – miután egy 
ostoba politikus durván megsértette és az ÁVO, meg az oroszok tüzet nyitottak 
rá –, már nem elégedett meg a népi demokratikus rendszer kiigazításával, „az 
elkövetett hibák kijavításával”. Nagy Imre iratai egyébként profetikus éleslátásról 
tanúskodnak. Egy helyütt ezeket írta: „a népi demokráciát, társadalmunkat és 
pártunkat alapjaiban ingatta meg” a párt korábbi politikája és „a tömegek végül 
esetleg hátat fordítanánk mind a júniusi útnak, mind a kommunista pártnak és 
sokkal hátrább kell majd lépni ahhoz, hogy a helyzet urai lehessünk”. Pontosan 
ez történt a forradalom kirobbanásakor. Bizony hátrább kellett lépni: az új-
szakasz ígérete már nem csábította a népet. 

Hogy a nép mit akart, meggyőző bizonyítékok igazolják. Forradalomban az 
összes elnyomott és föld alá szorított erők felszínre jönnek. A forradalom igazi 
jellegének megítélése szempontjából azonban az a legfontosabb, hogy a nép 
többsége mit akart. Mit akartak elsősorban a munkások, az írók, a hadsereg tag-
jai, a paraszt és munkás származású diákok, a szövetkezetekben, állami gazdasá-
gokban és kis földjeiken dolgozó parasztok. 

A nemzet többségének akarata és szándéka félreérthetetlen volt. Ez a politikai 
és társadalmi szervezetek, az alulról kifejlődött önkormányzati testületek, mun-
kástanácsok és forradalmi bizottságok határozataiban, a népgyűlések döntéseiben 
és a szabad sajtó cikkeiben dokumentálódott. Felesleges lenne elismételni a leg-
fontosabb követeléseket és programpontokat. Az bizonyos, hogy egy törpe ki-
sebbségtől eltekintve, senki sem gondolt ellenforradalmi rendszerre, az úri világ 
visszaállítására, a földesurak és nagytőkések vagyonának visszaadására, a nyugati 
szövetségi rendszerhez való csatlakozásra, a kapitalista társadalmi rend újbóli 
bevezetésére. 

Egyesek előszeretettel hangoztatják, hogy a forradalmi szervezetek és politi-
kusok leplezték igazi céljaikat. Miért kellett volna leplezni programjukat, amikor 
szabad volt minden eszmét hirdetni és – láthattuk – bátran előjöttek azok is, 
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akiknek eszméi – enyhén szólva – bizony nagyon elavultak? Ki elől leplezték 
tehát céljaikat? A nép elől! – mondják. De ha a nép elől leplezniök kellett gyanús 
céljaikat, hogyan képzelhető el, hogy megvalósításukra egyáltalán sor kerülhetett 
volna? Ki támogatta volna őket, ha terveiket még csak meg sem merték monda-
ni? A mai hazai történelemmagyarázóknak végtelenül rossz véleményük lehet a 
magyar népről, ha feltételezik róla, hogy szabad, demokratikus viszonyok között 
rá lehet venni a Horthy-korszak felújítására vagy valamilyen fasiszta rend elfoga-
dására. Mindegy, hogy ki mit akart, mit vallott be és mit hallgatott el, Magyaror-
szágon a régi világot semmilyen fondorlattal sem lehetett volna visszaállítani, 
mert ennek nem voltak meg sem gazdasági, sem politikai előfeltételei, a külpoli-
tikai légkör meg még kevésbé kedvezett neki. Vannak, akik különös kedvteléssel 
hajtogatják, hogy nem írunk 1919-et. Valóban. Ez a tény is bizonyítja, hogy egy 
ellenforradalmi hatalomátvétel nem tartozik a realitások és a lehetőségek biro-
dalmába. 

Noha a nép nem ellenforradalmat és az ancien régime visszaállítását akarta, a 
fegyveres harc kirobbanásakor mégis többet kívánt, mint amennyit Nagy Imre az 
első napokban megvalósítani iparkodott. A nép túlnyomó többsége már a nem-
zeti függetlenség kivívását, a szovjet haderő elvonulását, az egyenjogúságon ala-
puló nemzetközi kapcsolatokat és az egypártrendszernek demokratikus koalíció-
val való felváltását követelte. Meg akarta azonban tartani a demokratikus és szo-
cialista vívmányokat: a földreformot, az államosítást, a címek és rangok eltörlé-
sét, a szociális és egészségügyi berendezkedéseket, a munkás- és paraszt ifjúság 
támogatását. Olyan Magyarországról volt tehát szó, amely független, semleges, 
szomszédaival és a világ minden népével jó viszonyban él, a kormányzás alapja a 
négy demokratikus párt koalíciója, a gazdasági életet pedig az állami, a szövetke-
zeti és a magángazdasági részlegek rendezett együttműködése jellemzi. 

Nagy Imre tehát hamarosan az elé a dilemma elé került, hogy vállalja-e a 
nemzet többségének programját, vagy csatlakozzék az ellentáborhoz, amely a 
szovjet csapatokból, az ÁVO-ból és a kompromittált pártfunkcionáriusok ma-
roknyi csapatából állott. Harmadik lehetőség szinte nem is kínálkozott, mert 
hiszen abban a kritikus helyzetben a félreállást és visszavonulást mindenki a for-
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radalom és reformpolitika megtagadásának tekintette volna. 
Nagy Imre az első megoldást választotta. Ez nem volt könnyű elhatározás. Ne 

felejtsük el, hogy Nagy Imre minden rendelkezésünkre álló adat és személyes 
élmény szerint a forradalom egész ideje alatt kommunista meggyőződésből csele-
kedett és egy pillanatig sem tagadta meg marxista-leninista mivoltát. Viszont 
látnia kellett, hogy pártja végleg elszakadt a tömegektől, elvesztette befolyását, 
dezorganizálódott és felbomlott. Kommunistának ez nem valami szívderítő lát-
vány. A tények tudomásulvétele és a megfelelő következtetések levonása pedig 
nem oly egyszerű dolog, miként sokan hiszik. A nép akaratának tudomásulvétele 
és a kormányzati politikának a nép követeléseihez való igazítása egyet jelentett 
egy újfajta kommunista szereppel. A korlátlan hatalom megszűnt. A kommunis-
ta pártnak hátrább kellett lépnie és a hatalmon másokkal osztozkodnia. 

E probléma megérdemli, hogy egy pillanatra megálljunk. A kommunista tá-
bornak az a része, amely az önálló gondolkodás helyett, elfogadja a szovjet ma-
gyarázatokat, Nagy Imrét árulónak kiáltotta ki, mert – mint mondják – kommu-
nista létére feladta az MDP vezető szerepét, sőt likvidálta pártját és burzsoá pár-
tokkal szövetkezett. (Az áruló szó meglehetősen relatív fogalom ebben az össze-
függésben, mert feltehető, hogy Révai Kádár Jánost, Rákosi pedig Révait is áru-
lónak tartja.) Egy hatalmon lévő kommunista párt vezető szerepének feladása a 
kommunisták szemében valóban bűn. De vizsgáljuk meg a tényleges helyzetet. 
Amikor Nagy Imre a vezető szerepről lemondott, a pártnak a valóságban már 
nem is volt vezető szerepe. Hatalma már korábban összeomlott, a párttagok meg 
az utcán harcoltak az oroszok és az ávósok ellen. Nagy Imre tehát nem adhatott 
fel olyasmit, ami a gyakorlatban már amúgy sem létezett. A párt vezető szerepe 
megszűnt abban a pillanatban, mikor az elvakult vezetők és a szovjet hatóságok 
utasítására a vörös hadsereg és az ÁVO egységei többek között a párt tagjaira is 
tüzelni kezdtek. A párt ebben a pillanatban kettészakadt: nem Nagy Imréék iz-
gatására, hanem a Gerő által elrendelt fegyveres megtorlás következtében. A párt 
tagjainak túlnyomó többsége Nagy Imre mellé állott és a régi vezetést csak egy 
elenyésző kisebbség támogatta. Abban a pillanatban, amikor az AVO lőni kez-
dett a népre, a kettészakadt párt vezető szerepe is semmivé foszlott. A magyar 
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forradalom figyelemreméltó jelensége, hogy a régi vezetés bűnei következtében a 
szovjet hadsereget csak az ÁVO és egy csoportnyi funkcionárius támogatta. 
Munkások például alig harcoltak a szovjet csapatok oldalán. Az ávósok gondol-
kodás nélkül használták fegyverüket és főleg a védtelen lakossággal szemben 
léptek fel. De igaz; harcba sohasem bocsátkoztak a fegyveres felkelőkkel és – 
amikor a forradalmárok oldalán még a 12 éves gyerekek is csodálatos hőstetteket 
vittek végbe – az ávósok alig tudnak felmutatni valamennyire is meggyőző egyéni 
helytállást és személyes bátorságot. Bizonyára másoknak is feltűnt, hogy az ÁVO 
rehabilitálásának szorgalmazói minden igyekezetük ellenére sem tudnak bátor és 
hősies helytállásról tudósítani és az ávósok köré legendákat szőni. Pedig megten-
nék, ha tudnák. Mit bizonyít ez a tény? 

Azt, hogy míg a forradalom ügye tízezreket lelkesített rendkívüli tettekre, a 
szovjet csapatokkal való közös fellépés és a régi pártvezetők védelme legfeljebb 
egy kis csoportot tudott úgy-amennyire harcra bírni. Az ÁVO halottainak több-
sége is a nép ítéletének – most ne vitassuk, jogos vagy jogtalan, csak bűnösöket 
vagy ártatlanokat is ért ítéletének – esett áldozatul és nem fegyveres harcban 
pusztult el. 

Nagy Imre tehát nem lehetett a párt vezető szerepének elárulója, mert nem 
volt mit elárulnia. A felbomlott és összezsugorodott párt olyan helyzetbe került, 
mint az MKP volt 1944-ben. Kisebbségi párt lett, nemcsak az egyeduralomra 
való jogcím, de az egyeduralom megteremtésének és fenntartásának lehetősége 
nélkül. A hatalmat a tömegek fellépése következtében meg kellett osztania má-
sokkal. Nagy Imre, amikor az egypártrendszer megszűnését bejelentette, tulaj-
donképpen egy befejezett tényt közölt. Az MDP-t tehát nem Nagy Imre és tár-
sai fosztották meg uralkodó állásától, hanem a nép, amelyben együtt harcoltak 
párttagok és pártonkívüliek. Nagy Imrének tehát ugyanott kellett kezdenie, mint 
Rákosinak 1944-ben: szövetségre kellett lépnie a három demokratikus párttal és 
a jövendő kormányzati politikát koalíciós alapokra kellett helyeznie. A kommu-
nista mozgalom taktikája lehetővé teszi, hogy ha a párt kisebbségben van és 
egyedül képtelen a hatalmat gyakorolni, koalícióra lépjen más politikai irányza-
tokkal. Ilyen helyzet állott elő 1956 októberének utolsó napjaiban. A vezető sze-
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repet a valóságban Gerő és társai játszották el, amikor figyelmen kívül hagyták az 
objektív társadalmi törvényszerűségeket, a nemzetközi helyzet kényszerítő ténye-
it és a nép követeléseit A munkásokra lövettek, de az orosz, meg ávós sortűz nem 
a felkelő népet, hanem a párt vezető szerepét pusztította el. A kommunista moz-
galomban ma sem bocsátják meg Noskenak és Jules Moch-nak, hogy a tüntető 
munkásokra tüzeltettek. Ezt tették Gerőék és szovjet támogatóik is. 

Edvard Kardely [sic] szerint Magyarországon „a bürokratikus önkényuralom 
antidemokratikus rendszere évekig egy csoport önkényes politikáját szolgálta a 
munkástömegek akaratával szemben”. Nagy Imrének tehát lényegében e klikk 
önkénye és a néptömegek akarata között kellett választania. A néptömegek pedig 
megelégelték – nem a szocializmust, hanem – azt a politikai gyakorlatot és me-
chanizmust, amelyet a sztálinista vezetők a szocializmus építésének ürügyén in-
tézményesítettek. Véget akartak vetni egy olyan rendszernek, amely – hogy ismét 
Kardelyt idézzem – „a szocializmus nevében tulajdonképpen a további szocialista 
fejlődés kerékkötőjévé vált, olyan mértékben, hogy a munkásosztályt, azaz a szo-
cializmus legfőbb erejét, fegyveres ellenállásra kényszerítette maga ellen, mert ez 
az osztály semmiféle más eszközökkel nem fejezhette ki akaratát.” (Mind a két 
Kardely-idézet a jugoszláv képviselőház 1956 december 7-i ülésén tartott be-
szédből való.) Nagy Imre tehát nem lehet felelős olyan eseményekért, amelyek a 
korábbi politika következményeként robbantak ki. „Nem mi árultuk el a moz-
galmat, a mozgalom árulta el eszményeit” – írta Arthur Koestler egyik művében. 
Nyilván így gondolkodnak – és joggal – Nagy Imre és társai is. 

Egyébként is Nagy Imre és kormánya október utolsó napjáig közvetlen érint-
kezésben volt a szovjet politikusokkal és Mikoján személyesen is tárgyalt a ma-
gyar vezetőkkel. Ha Nagy Imre és barátai árulók, akkor nyilván Mikojánt is an-
nak kellene nevezni, hiszen október végéig helybenhagyta a kormány és a párt 
intézkedéseit. Nagy Imre vele egyetértésben járt el. Persze, magyar ember lévén, 
nem forgathatott oly gátlástalanul köpönyeget, mint később az oroszok. Nekik a 
magyar forradalom politikai ügy és probléma volt, a magyaroknak sorsuk és jö-
vendőjük függött tőle. 

Vannak, akik azt mondják, hogy Nagy Imre megbocsáthatatlan bűnt követett 
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el, mert nem fegyverezte fel a kommunistákat. E vád alaptalan, mert a kommu-
nisták fel voltak fegyverezve. Csakhogy fegyvereikkel nem a hazafias tömegekre, 
nem a felkelt népre, hanem az ávósokra és a magyar ügyekbe beavatkozó szovjet 
csapatokra lőttek. Akik viszont azt hiányolják, hogy esetleg az oroszok és az ávó-
sok oldalára állni szándékozó és fegyvereiket Nagy Imréék ellen – és Kádár János 
ellen is – fordító kommunisták nem voltak felfegyverezve, semmiképpen sem 
okolhatják Nagy Imrét. Azokban a napokban mindenkinek alkalma volt fegyvert 
szerezni. Különös, hogy minden felkelő talált fegyvert, csak a „legharcosabb és 
legöntudatosabb” kommunisták nem, akiknek java például éppen a fegyverek 
őrzésével volt elfoglalva. Ezeknek állítólag az oroszok és az ávósok mellett har-
colni kívánó kommunistáknak, jobban kellett volna tudniok, hol vannak a fegy-
verek, mint például az ilyen dolgokban járatlan józsefvárosi ifjúmunkásoknak. 
Ha e „lelkes és bátor” férfiak fegyverre áhítoztak, bizonyára megszerezték volna, 
külön miniszterelnöki kiutalás nélkül is. A valóságban ezek a kommunisták nem 
nagyon lelkesedtek azért, hogy fegyverrel a kézben szálljanak szembe a jogos 
követeléseik megvalósításáért harcoló munkás- és elvtársaikkal. 

Nagy Imre szerepének és magatartásának megítélése tekintetében külföldön is 
találkozunk olyan megállapításokkal, amelyeket érdemes szemügyre venni és 
megvizsgálni. 

Elterjedt nézet, hogy Nagy Imre állandóan bizonytalankodott. Ezt írta róla 
Kovács Imre is a Látóhatárban megjelent tanulmányában. Ez a bizonytalankodás 
azonban csak október 28-ig, tehát négy napig tartott. Ettől az időponttól kezdve 
Nagy Imre azonosította magát a népi felkeléssel és elismerte demokratikus, for-
radalmi jellegét, majd a forradalmi politikai erők elismert fejévé vált. Erről ta-
núskodik az a tény is, hogy a személye iránt kezdetben megingott bizalom októ-
ber 28-tól kezdve napról-napra nőtt. Amit egyesek bizonytalankodásnak, inga-
dozásnak tekintenek, lényegében a forradalom fejleményeire való reagálás. Nagy 
Imre e napokban nemcsak forradalmár, de felelős politikus is volt, tehát a népi 
követelések vizsgálata közben nemcsak szívére, hanem eszére is kellett hallgatnia. 
Döntéseit nemcsak a forradalmi hit és a magyar nép tettének lelkesítő, ösztönző 
hatása, de a józan megfontolás, a lehetőségek és veszélyek gondos mérlegelése, a 
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politikai bölcsesség is befolyásolta. „Futott az események után” – mondják rosz-
szallóan egyes kritikusai. Igen. De végeredményben mit tehet egy békés evolúciót 
akaró politikus, ha a körülmények alakulása folytán mégis a forradalom élére 
kerül? Intézményesíti a forradalom vívmányait és őrködik azon, hogy e vívmá-
nyok megmaradjanak. Ezt tette Nagy Imre is. 

E kérdésben nem érthetek egyet Kovács Imrével, aki egyfelől azt kéri számon 
Nagy Imrétől, hogy nem állt azonnal a forradalom élére és nem fordította a 
Szovjetunió ellen az ország egész fegyveres erejét, másfelől pedig igen helyesen 
állapítja meg, hogy a külpolitikai helyzet legfeljebb a lengyel megoldást tette 
lehetővé. Ha a lengyel példát, a Gomulka-féle megoldást tartjuk reálisnak és az 
adott viszonyok között követendőnek, nem marasztalhatjuk el Nagy Imrét, hogy 
kullogott az események után és nem iparkodott a forradalmi eseményeket irányí-
tani. Nagy Imre nem tehetett mást, mint amit tett. Néhány napig még megkísé-
relte a lengyel megoldásnak kedvező légkört megteremteni – tehát valójában az 
időt visszaforgatni –, a fegyveres viszályt megszűntetni és egy masszív szovjet 
megtorlást megelőzni. Persze ez nem sikerülhetett, mert a forradalomnak sajátos 
törvényei vannak. A forradalmi áradatot nem lehet józan szóval, az észre való 
hivatkozással és reálpolitikai bölcselkedéssel megállítani. 

Amikor a Gomulka-példa követése már, mint gyenge lehetőség sem volt idő-
szerű, Nagy Imre az elé a választás elé került, kivel haladjon tovább: a néppel, a 
munkásosztállyal, a párt többségével vagy pedig a bukott vezetőséggel, az ÁVO-
val és a jogtalanul beavatkozó idegen haderővel? Az előbbit választotta. Akiben 
valóban éltek hazafiúi érzelmek, annak a forradalom mellé kellett állni, még ak-
kor is, ha a forradalom győzelmes befejezésének esélyeit borúlátóan ítélte meg. A 
helyzet ugyanis annyira kiéleződött, hogy a döntés már nem reálpolitikai mérle-
gelés, hanem etikai állásfoglalás kérdésévé vált. 

Végezetül meg kell említenem még egy nézetet, amely Nyugaton meglehető-
sen el van terjedve. Eszerint a magyarországi események egészen másképpen 
mentek volna végbe, ha Nagy Imre Gomulka-szerű államférfi lett volna és a 
lengyel pártvezető képességeivel rendelkezett volna. E tetszetős megállapítás 
nagyon sántít. Tudománytalan eljárás egymástól eltérő eseményeket egymás 
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mellé állítani és emberek viselkedését ilyen összehasonlításból megítélni. Nem 
tudhatjuk ugyanis, hogy Gomulka Nagy Imre helyében mit cselekedett volna, 
hiszen sohasem került Nagy Imrééhez hasonló történelmi helyzetbe. Ő egészen 
más – békés – körülmények között jutott a párt élére. Nem a lengyel nép és a 
szovjet hadsereg harca közepette vette át az ügyek intézését. Más volt a magyar 
és más a lengyel helyzet. Hogy Nagy Imre mit tett, azt nem népvezéri képesség 
vagy államférfiúi bölcsesség döntötte el, hanem ennél sokkal jelentősebb erő: egy 
felkelt nép harcának és forradalmának alakulása. Spontán, szervezetlen, terv és 
vezérkar nélküli forradalmat még a legragyogóbb politikai képességek sem tudják 
irányítani. Ha már párhuzamról beszélünk és összehasonlítunk, akkor egy másik 
párhuzam sokkal inkább helyénvaló: a magyar események valószínűleg csak ak-
kor alakultak volna másképpen, mint ahogy végbe mentek, ha Gerő Ernőt 
Ochabnak és Hegedűs Andrást Cyrankievicznek hívják. Ochab tudta ugyanis, 
mikor kell az első titkári tisztet Gomulká-nak átadnia és Cyrankievicz is tudta, 
mit követelt tőle ama kritikus napokban a lengyel nép érdeke. Gerő és Hegedűs 
viszont makacsul megakadályozta, hogy Magyarország is a lengyel útra lépjen és 
Nagy Imre társaival együtt elfoglalja megillető helyét a párt és az állam élén. 
Amikor a két sztálinistát távozásra már a fegyverek ropogása kényszerítette: késő 
volt. Gomulka más szempontból is szerencsésebb helyzetben volt, mint Nagy 
Imre. Nemcsak hogy jobb munkatársai és megbízhatóbb hívei voltak a párton 
belül, de egy olyan jelentős támogatója akadt, mint Wisinszky varsói bíboros 
érsek. Nagy Imre ehhez hasonló értékes segítséget még a Goonulkáéhoz viszo-
nyítva sokkal kritikusabb helyzetben sem tudott kapni. A magyar események 
menetét objektív tényezők határozták meg, nem pedig a két férfi között fennálló 
képességbeli és vérmérsékletben különbségek. 

Nagy Imre a forradalomban Látóhatár, 1957. (8. évf.) 6. sz. 307-316. o.  
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1958  

ÚJABB HAJSZA A NÉPI ÍRÓK ELLEN 

A népi irodalom a huszadik század egyik legjelentékenyebb magyar művészi és 
irodalompolitikai irányzata. Ez ma már alig vitatott tény. A népi írók mozgal-
mának fontosságával és hatásával csak a „Nyugat” című folyóiraté és a körötte 
végbement irodalmi forradalomé vetekszik. De ha a „Nyugat” az irodalmi tájéko-
zódás, a témaválasztás és a művészi kifejezés tekintetében forradalmibb változá-
sokat is hozott, mint a népi irodalom, egyben mégis alulmaradt. A népi írók 
ugyanis nemcsak az irodalmat újították meg. Eszméik azon nyomban terjedni 
kezdtek a nép körében és erjesztőleg hatnak immár két egymást követő nemze-
dék gondolkodására. 

A „Nyugat” nem vált tömegeket mozdító társadalmi és politikai hatóerővé. 
Eszméi, a század eleji liberális és radikális gondolatok csak a társadalom egy vé-
kony rétegéig hatoltak, elsősorban az aránylag csekély számú városi polgárságot, 
sőt annak is csak műveltebb tagjait érték el. Hogy a „Nyugat” irodalmi forradal-
ma miért nem fejlődhetett nagy társadalmi és politikai mozgalommá, annak e 
rövid cikkben nem járhatunk a végére. A népi írók mozgalma – a „Nyugat”-éval 
ellentétben – több volt, mint irodalmi és művészi irányzat. Tömegeket vont a 
hatása alá, hordozta és kifejezte azt a felszabadulási vágyat, amely a nép jelentős 
hányadát, főként a parasztság szegény és elhagyott rétegeit fűtötte. 

A népi írók nemcsak a magyar nyelv és a művészi kifejezés-megújítóiként 
léptek fel, hanem mint társadalmi és politikai reformerek is. Eszméiknek nem-
csak az irodalom iránt érdeklődő művelt közönség, főként az egyetemi ifjúság 
soraiban akadtak lelkes hívei, hanem a szegény parasztság és bizonyos mértékben 
a faluból városba szakadt munkások körében is. Bizonyos, hogy ebben nagy sze-
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repet játszott a népi írók többségének paraszti származása. Ezek az írók azon 
kívül, hogy a parasztság gondolkodásmódjával, érzelemvilágával és ízlésével gaz-
dagították az irodalmat, a parasztság sorsát is belülről, nem pedig kívülről a pol-
gárságból vagy a nemesi osztályból jövő népbarátok módjára szemlélték. Monda-
nivalójuk nem a népért rajongó és a nép problémáit értő avatottak közlése volt. 
Írásaikban maga a parasztság nyilatkozott meg, kifejtvén vágyait, törekvéseit, a 
magyarság és az emberiség dolgairól vallott nézeteit. Hatásuk ezért volt elemi 
erejű, nemcsak a második világháborút megelőző évtizedben, de utána is mind a 
mai napig. 

A népi írók következésképpen mindig kihívták maguk ellen azoknak az ellen-
szenvét, akik a maguk mondanivalójával hasonló hatásra törekedtek, de azt soha 
el nem érték. A háború előtt uralkodó renddel ugyanúgy meggyűlt a bajuk – erről 
bírói ítéletek tanúskodnak – mint a háború utánival, különösen, amióta a kom-
munista párt képében új politikai szervezet ragadta magához a hatalmat, amely a 
nép felett nemcsak fizikai, hanem korlátlan szellemi uralomra is törekedett. 

Nincs mit megütődnünk azon sem, hogy ma ismét üldözik a népi írókat. A 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága mellett működő kulturális 
elméleti munkaközösség nevű és ismeretlen összetételű bizottság párthatározat 
erejű állásfoglalást fogalmazott meg ellenük. Ez az állásfoglalás először a Társa-
dalmi Szemle júliusi számában jelent meg, de azóta más lapokban is kinyomtat-
ták. A dolgozat azt iparkodik bizonyítani, hogy a népi íróknak háború előtti 
„paraszti demokratizmusa” 1945, de főleg 1948 után időszerűtlenné és szocialis-
taellenes jellegűvé vált. A kisparaszti gazdaságot eszményítő paraszti demokra-
tizmus – mondja a határozat – vagy a kapitalista szövetkezeteket idealizáló és 
példának tekintő „paraszti szocializmus”, a „harmadik út” társadalmi programja, 
fékező, retrográd erő. Az előbb említett elméleti munkaközösség szerint a népi 
írók ideológiája nacionalista, kispolgári, maradi. Legfőbb jellemzője a harmadik 
út „hamis illúziója” és a proletárdiktatúra elvetése. Ez objektíve az „ellenforrada-
lom” malmára hajtotta a vizet: feltüzelte a nacionalizmust, elősegítette a „külön 
magyar út” illúziójának begyökerezését a „becsületes” emberek tudatába is. Ez 
röviden a határozat elemző részének lényege. 



 

257 

A párt állásfoglalását taglalni, megállapításait az igazság és valóság fényében 
megvizsgálni e rövid cikk nem elég. Arra szorítkozom hát, hogy a népi írók ellen 
föllángoló hajsza okát és magyarázatát kutassam. 

Mi az oka ennek az új üldözésnek? (Mert „vitának” vagy „baráti segítségnek” 
semmi esetre sem nevezhető mindaz, ami a múlt hetekben a sajtóban és egyebütt 
végbement.) 

A hajszának nyilván az a körülmény az oka, hogy az ország lakosságának java 
még mindig a népi írókra és nem a hatalom birtokosaira hallgat. Az emberek az 
ország és a nép dolgairól, a magyarság helyzetéről és sorsáról, a társadalom bajai-
ról és problémáiról úgy gondolkodnak, ahogyan a népi írók mozgalmának tagjai 
és nem úgy, ahogyan – mondjuk – a szovjet vezetők, vagy azok, akik az ő kegye-
ikből uralkodnak hazánkban. Ez az a híres „ideológiai zavar” és „köd”, amely a 
határozat szerint a fejeket megtölti, és amit el kell oszlatni. 

Az, hogy a népi írók ellen ilyen inkvizítori hévvel kellett határozatot hozni, 
leginkább azt bizonyítja, hogy a mozgalom eszméi ma is hatnak, a közgondolko-
dást alakítják és minden más befolyással szemben ellenállóvá teszik. Ezen ma 
már maguk a népi írók sem tudnának változtatni. Eszméik ugyanis nem azért 
hatnak ennyire és nem azért van ily nagy vonzóerejük, mert tűzzel-vassal terjesz-
tik őket, hanem azért, mert az országban uralkodó viszonyok, a dolgozó embe-
reknek a termeléssel való kapcsolata és a politikai légkör fogékonnyá teszi a népet 
ezeknek az eszméknek a befogadására. Különös, hogy ezt éppen azok nem tud-
ják, akik Marxért élnek és halnak. Talán olvasniok is kellene. Minthogy a hata-
lom a nép kérdéseire és kételyeire nem tud elfogadható, meggyőző választ adni és 
sem az ország, sem az egyes polgárgyötrő bajaiból nem tud kivezetni, a nép a 
népi íróknál keres és talál feleletet. 

A népi írókat elítélő határozattal a mai vezetőréteg meggyőző cáfolatát szol-
gáltatja annak a sokszor hangoztatott megállapításnak, hogy a nép egyetért a párt 
politikájával és minden tekintetben helyesli intézkedéseit. A határozat és e meg-
állapítás ellentmond egymásnak. Az egyik nem igaz. Vagy a hatalom oldalán áll a 
nép és akkor semmilyen „ideológiai zűrzavar” és „köd” nem homályosíthatja el a 
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tiszta látást, vagy pedig valóban hatnak és működnek az állítólagos téveszmék, 
ám akkor a nép egészen biztosan nem áll a párt és a kormány mögött. 

A határozat több helyütt megállapítja, hogy ez az ideológia – mármint a népi 
írók eszméi és elképzelései – immár elsősorban nem a parasztság, hanem a kis-
polgárság és az értelmiség soraiban talál visszhangra. Azt is közli, hogy a népi 
írók már nem a szegény parasztság, hanem egy mindinkább szűkülő – főleg ér-
telmiségi és kispolgári – réteg képviselői. Ha ez a megállapítás igaz és való, vajon 
szükség volt-e ilyen határozatra és a népi írók tekintélyét és hitelét célba vevő 
egész hajszára? Aligha valószínű. E kampány sok kockázattal jár azok részére, 
akik kitervelték és elindították és semmiképpen sem kellemes vagy kényelmes 
azoknak, akik részt vesznek benne. Ha tehát mégis erőszakolják, a tét nyilván 
sokkal nagyobb, mint egy „szűk” értelmiségi és kispolgári réteg gondolkodása. 

Ha az elmúlt évtized irodalmi és politikai életének alakulását megvizsgáljuk, 
lehetetlen észre nem vennünk egy érdekes és fontos jelenséget: a népi irodalom 
és a munkások találkozását. Azt, hogy a népi írók művészi felfogása és politikai 
gondolkodása a szegény parasztokon, a tanult parasztfiatalokon és a parasztságért 
lelkesedő városi népbarát polgárokon kívül – ez volt a népi irodalom bázisa a 
háború előtt és a háborút követő első években – az ipari munkásokhoz is eljutott. 

Az ötvenes évek első felében, de főként a forradalmat megelőző időszakban a 
népi írók könyvei és cikkei tekintélyes mennyiségben kerültek az olvasó és műve-
lődő munkások közé. Erre azelőtt nem volt példa. A munkásolvasók felfedezték, 
hogy ezekben az emberi és magyar hangon megszólaló könyvekben és tanulmá-
nyokban nemcsak a parasztok, a diákok, az értelmiségiek találnak útmutatást, 
hanem a munkások is, akik lassan már megunták azt az élettelen irodalmat, ame-
lyet öntudatuk fejlesztése és szellemük pallérozása céljából a párttitkárok és kul-
túrfelelősök elibük raktak. A népi íróknak tehát nagy olvasótáboruk támadt a 
munkások körében, és azt, hogy gondolataik, eszméik, elképzeléseik mily termé-
keny talajra hullottak, misem bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy a 
népi írók művei a forradalom előtt és után is rendkívül kelendők voltak, arról az 
egyébként történelmi jelentőségű tényről most nem is szólva, hogy a forradalom 
után a munkásság választott képviselete, a Központi Munkástanács egy népi 
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mozgalomhoz tartozó politikai gondolkodó és író – Bibó István – memorandu-
mát fogadta el a politikai kibontakozás egyetlen reális tervének. Ha tehát ma a 
népi írók „káros” eszméi és „tévtanai” ellen hadjárat folyik, ez elsősorban annak 
következménye, hogy ezek a tanok a munkásosztály körében hódítanak és immár 
olyan nagy tömegeket vonnak hatásuk alá, hogy a párt ideológiájának elterjedését 
veszélyeztetik. Ez a pontosan meg nem határozható, mert a világpolitikai széljá-
rás szerint állandóan változó, de a valódi marxizmustól minden esetre meglehe-
tősen távol álló ideológia képtelen a meggyőzés és érvelés eszközeivel megmér-
kőzni a magyar nép természetének és törekvéseinek megfelelő gondolatokkal. 
Ezért született a népi írók elleni határozat és ez magyarázza azt az égő szenve-
délyt, amellyel egyesek – igaz, nem sokan – ezt a kampányt vezetik. 

Ebből a szempontból tehát teljesen érdektelen, hogy a népi írók nézetei való-
ban nacionalisták és kispolgáriak-e, hogy a harmadik út eszméje zavaros és illu-
zórikus elképzelés-e, avagy hogy a paraszti kisbirtok védelme szocialistaellenes 
álláspont-e vagy sem. Lehetnek a népi írók eszméi – mint ahogy azok is – a leg-
haladóbbak és velejükben szocialisták, politikai tervei a legreálisabbak és valóban 
a nép érdekeit szolgálók, ha veszélyeztetik – elsősorban a munkások között – a 
párt pillanatnyi ideológiájának uralmát, a párt elveti és üldözi őket, mert nem tűr 
meg vetélytársat maga mellett. Éppen ezért felesleges is a vita azokról az alapta-
lan vádakról és helytelen megállapításokról, amelyekkel a határozatot megtöltöt-
ték, és amelyek a megrendelt hazai hozzászólásokban is – némely kivételtől elte-
kintve – oly gyakran ismétlődnek. A hajsza elindítóit nem az a vágy fűti, hogy a 
„fejek tisztuljanak”, a nézetek „zűrzavarát” rend váltsa fel és a népi irodalom sze-
repe és jelentősége tisztán álljon mindenki előtt, hanem, hogy a népi írók eszméi 
tűnjenek és pusztuljanak el, adják át helyüket azoknak, amelyeket a hatalom 
szállít. Ezért üldözik a népi irodalmat és munkásait, az írókat. Megtehetik, hi-
szen övék minden cenzor, rendőr, ügyész és bíró. De sikerük még sem lesz, amit 
elterveltek, nem valósulhat meg. 

A fejeket le lehet ütni, de nem lehet kiüríteni és olyasmivel megtölteni, amit 
nem vesznek be. Ez a népi írók elleni hajsza eredményét is megszabja. 

Újabb hajsza a népi írók ellen Új Látóhatár, 1958. (9. évf.) 1. sz. 67-70. o.    
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LUKÁCS GYÖRGY KÉTFRONTOS HÁBORÚJA 

Aki figyelemmel kísérte Lukács György második világháború utáni esztétikai 
működését, észrevehette, hogy ebben az időszakban különösen két tárgykör fog-
lalkoztatta: a realizmus és a modern irodalmi áramlatok. A figyelmes érdeklődő 
ezenkívül egy másik érdekes jelenséget is felfedezhetett. Azt ugyanis, hogy Luk-
ács kutatásait csak a prózai elbeszélő irodalomra korlátozta és a többi irodalmi 
műfajokat mellőzte. Néhány kritikusa szemére is vetette, hogy nincs füle a lírai 
költészethez, képtelen felfogni a költői alkotás valódi természetét, nem tud mit 
kezdeni a legősibb műfaj múlt és mai termékeivel. E kritikusok szerint többek 
között ezért is torz az a kép, amelyet a világirodalomról fest és vitatottak megál-
lapításai, amelyeket pedig legtöbbször általános érvénnyel ruház fel. 

A „Wider den mißverstandenen Realismus” – „A félreértett realizmus ellen” – 
című műve is, amely nemrégen jelent meg, a realizmus és a modern irodalom 
problémáit tárgyalja. E német nyelvű munkát a hamburgi Claassen Kiadó adta 
ki. Terjedelme százötvenhárom oldal, és három tudományos értekezést tartal-
maz. 

Az előszóból kiviláglik, hogy a szerző a kéziratot 1957 áprilisában küldte el a 
kiadónak. Tehát azután, hogy romániai deportálásából visszaérkezett Budapest-
re. Annak idején sokan kérdezlek, mivel magyarázható, hogy Lukács György 
ügyét különválasztották Nagy Imre és társai ügyétől, noha a szovjet titkos rend-
őrség ezekkel együtt tartóztatta le azon a bizonyos november végi napon, amikor 
menedéküket, a budapesti jugoszláv követséget elhagyták. Lukács Györgyöt 
Nagy Imrével és több hívével ellentétben nem ítélték el, hanem szabadon enged-
ték. Katedráját nem foglalhatta el újból, intézetét bezárták és a sajtóban megtá-
madták, de személyi szabadságától nem fosztották meg. Egyesek szerint a külön-
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leges elbánás annak tudható be, hogy Lukács csak az első Nagy Imre kormány 
tagja volt, de a másodikból, amely a varsói paktumból való kilépés és a semleges-
ség deklarálása után alakult, már kimaradt. Mások azt tartják, hogy Lukács csak 
önkritika árán tudott Romániából visszatérni és az elítéltetéstől megmenekülni. 
Ez a feltevés valószínűtlennek tűnik. A hazatérése után indított üldözési hadjá-
rat, azonkívül két könyve, amely ugyancsak visszatérése után jelent meg, arról 
tanúskodik, hogy Lukács lényegében kitartott korábbi felfogása mellett. 

A kommunista pártokban az uralkodó frakció, a sztálinista hagyományokat 
követve, csak azokat a párttagokat támadja meg, akiket nem tud megnyerni az 
éppen érvényes programnak vagy akik – esetleg csak puszta létükkel – zavarják 
agitációs terveit. A korábbi vétkek csak akkor kerülnek felszínre, ha a mai maga-
tartással van baj. Ha viszont valaki pontosan igazodik a hivatalos politikához, 
senki sem rója meg korábbi „téves” felfogásáért vagy cselekedetéért. Erre a leg-
jobb példa Kádár János esete. Lukács György üldözését tehát nem a forradalom 
előtti vagy alatti nézetei és viselkedése magyarázza, hanem a tudós marxista esz-
téta mai magatartása, az irodalom különféle problémáiról vallott nézete és a hiva-
talos irodalompolitika közötti ellentét. Kritikusai, Szigeti József, Fogarasi Béla, 
Trencsényi-Waldapfel Imre és mások ugyan régebbi tanulmányaira és cikkeire 
hivatkoznak, de senkit sem tudnak meggyőzni arról, hogy a sajtóharc azért indult 
meg, mert Lukács annakidején némely kérdésben a hivatalos felfogástól eltérő 
eszméket hirdetett. A pártban uralkodó frakció Lukács jelenlegi álláspontját 
kifogásolja és ez az oka annak, hogy még mindig nem engedik be abba a pártba, 
amelynek ő egyik alapítója. 

Lukács újabb – a második világháború utáni – esztétikai működését a két-
frontos háború jellemzi. Szenvedélyes harcot folytat egyfelől a modern nyugati 
művészeti irányok, másfelől az úgynevezett forradalmi romantika ellen. Lukács 
György forradalmi romantikának nevezi azt a fajta irodalmat, amelyet rajta kívül 
mindenki, mint szocialista realizmust ismer. Ez nyilván paradoxonnak hat, hi-
szen köztudomású, hogy Lukács a szocialista realizmus híve és szószólója. Való-
ban, csakhogy Lukács György szocialista realizmusa csak műveinek lapjain léte-
zik, vágyálom, egy képzeletbeli írói magatartás és irodalmi irány, amely eddig 
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sehol sem valósult meg, illetve egyes jellegzetességei legfeljebb csak három-négy 
valamirevaló írónál fedezhetők fel. Amit az egész világ szocialista realizmusnak 
ismer, annak Lukács György is könyörtelen ostorozója. Csakhogy ő ezt forra-
dalmi romantikának hívja. De erre még visszatérünk. 

„A félreértett realizmus ellen” című kötet első és második része – „Az avant-
gardizmus világnézeti alapjai” és „Franz Kafka vagy Thomas Mann?” – a mai 
nyugati irodalmi áramlatokkal foglalkozik, a harmadik pedig – címe „A kritikai 
realizmus a szocialista társadalomban” – a kritikai és a szocialista realizmus vi-
szonyát taglalja. Az első rész magva az az előadás, amelyet Lukács 1955 végén írt 
és 1956 januárjában a kelet-berlini művészeti akadémián felolvasott, majd a var-
sói társadalomtudományi akadémián, a római, a firenzei, a bolognai, a turini és a 
milánói egyetemen, azonkívül Bécsben megismételt. Ehhez az előadáshoz ké-
sőbb még számos adalékot, megfigyelést és észrevételt fűzött. Így született meg a 
könyv első két fejezete. A harmadik most lát először napvilágot, noha vázlatban 
már megvolt, amikor Lukács a nyugati irodalmi viszonyokról szóló előadását írta. 

Lukács véleménye a mai nyugati irodalomról meglehetősen ismert ahhoz, 
hogy részletes taglalása szükséges volna. Legfontosabb mondanivalója megtalál-
ható azokban a tanulmányokban, amelyek erről a tárgykörről a korábbi években 
megjelentek, az 1946-os genfi Rencontres Internationales-on tartott előadástól 
kezdve egészen „Az ész trónfosztása” című könyvig. Sok újat a most kiadott kö-
tetben sem találunk. Alapvető tétele a régi: a mai nyugati irodalom uralkodó 
áramlatait (amelyeket gyűjtő néven antirealizmusnak, dekadenciának, avantgar-
dizmusnak, formalizmusnak nevez, a felsorolt fogalmak közé egyenlőségi jelet 
tévén) a valóságtól való teljes elszakadás, a formának a tartalom fölé való helyezé-
se jellemzi. A mai nyugati írók többsége a mondanivalóval nem törődik, csak a 
formát, a technikát, a művészi tökélyt és az írásbeli virtuozitást tiszteli. Ez az 
irodalom – Lukács szerint – hátat fordítván a valóságnak, a mai társadalmat kép-
telen helyesen ábrázolni, nem tud feleletet adni a kor által felvetett kérdésekre, és 
amit az írók művelnek, lényegében intellektuális szemfényvesztés. Ha ennek az 
irodalomnak egyáltalán van mondanivalója, akkor ez nem más, mint az ember 
egzisztenciális magánya, a nihilizmus, a dekadencia, a pusztulásban lelt gyönyör. 
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Bizony sivár és reménytelen az a kép, amelyet Lukács a modern irodalomról 
rajzol. De kissé primitív is. Egy olyan tekintélyes tudósnak, mint Lukácsnak, 
nem szabadna a modern irodalom bonyolult és szerteágazó problémáját ennyire 
leegyszerűsítenie. A mai irányzatok vizsgálata közben megfeledkezik azokról a 
finom distinkciókról, amelyekkel a kritikai és a szocialista realizmus vizsgálata 
közben dolgozik. Fontos mozzanatokat és részleteket hagy figyelmen kívül, úgy 
hogy nem meglepő az a torz kép, amelyet napjaink irodalmi életéről kapunk. E 
módszer abban is megnyilatkozik, hogy közös táborba sorol egymástól oly eltérő 
alkatú, felfogású és művészi hitvallású írókat, mint Kafka, James Joyce, Musil, 
Beckett, Gottfried Benn, Hofmannsthal, Gide, Camus, Thomas Wolfe és He-
mingway. 

Lukács szerint az európai irodalom „hanyatlása” a századfordulón kezdődött, 
a zolai és hauptmanni naturalizmussal, amely a szociális kérdések feszegetése 
ellenére is elárulta a realizmust. A válságot mélyítette a Kafka, Rilke, Joyce, Eli-
ot, Benn és Proust műveiben megnyilatkozó „avantgardizmus” vagy „dekaden-
cia”, amely forradalmasította ugyan a kifejezési formákat, de az emberiség szá-
mára pozitív mondanivalója nem volt. Elkezdődött egy irodalom, amelyben az 
egyén teljesen elválik a társadalomtól, belesüllyed a személyes világba és szörnyű 
kínok között gyötrődik önmaga alkotta magányában. Egyesek el akarták törölni 
a valóságot, mint Musil, mások tagadják a haladás dinamizmusát, mint Benn. Az 
írók elképzelései „tarthatatlanok, elmosódottak, törékenyek”. Erre Joyce, Be-
ckett, Faulkner a példa. Aztán a társadalom helyett önmagukat „tükrözik”, dicső-
ítenek mindent, ami rend- és természetellenes, ha hozzá is nyúlnak a valósághoz, 
azt megmásítják, a körülöttük lévő világról és az emberről csak torz képet rajzol-
nak, perverzek, mint Montherlant, kedvelnek mindent, ami beteges. A lelki ba-
jokkal bíbelődnek és Beckett módjára az őrületbe menekülnek. Ebben az elem-
zésben csak az a mulatságos, hogy a nyárspolgár és reakciós esztéták – például a 
nácik annak idején – ugyanúgy beszéltek a nyugati irodalomról, mint most Luk-
ács. A marxista esztéta akaratlanul is ezekkel került egy táborba, amikor ugyan 
máshonnan elindulva és máshová tartva, velük azonos végkövetkeztetésre jut. 
Találóan jegyezte meg valaki, hogy amit Lukács dekadenciának nevez, az Goeb-
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belsnél „kultúrbolsevizmus” volt. 
Érthető tehát, hogy az avatott kritikusok ezt a helyzetképet nem fogadják el. 

Hans Egon Holthusen, az ismert német esztéta erélyesen visszautasította Lukács 
fejtegetéseit, kimutatván, hogy megállapításai önkényesek. Lukács nem ismeri, és 
nem érti a mai nyugati irodalom igazi természetét, a forma és a tartalom valódi 
problematikáját. Állandóan összekeveri az esztétikát a politikával, esztétikai fo-
galmak közé napi, politikai jelszavakat vegyít. Azonkívül szövege – Lukács né-
metül írta könyvét – rossz, megbocsáthatatlan nyelvtani és stílushibák éktelen-
kednek benne. Lukács olyan nyelven ír – közli Holthusen –, amelyet alig lehet 
megérteni. (Benedetto Croce írta egyszer, hogy a „Goethe és kora” olvasását 
félbe kellett hagynia, mert nem tudta követni a szerzőt). Ez bizonyára meglepi 
Lukács magyar olvasóit, akik nehézkes, bonyolult, döcögő és hosszadalmas ma-
gyar szövegeit azzal szokták mentegetni, hogy a német tudományos nyelvet ipar-
kodik magyarra átültetni és emiatt támadnak a megértésben a közismert nehéz-
ségek. Lukácsot valóban nem könnyű megérteni. Kialakított, sajnos, egy olyan 
stílust, amely sokat vét nyelvünk világossága és szabatos egyszerűsége ellen. Ez a 
stílus sok kárt okoz és hatását azokban a művekben is érezzük, amelyeket Lukács 
kritikus és irodalomtörténész tanítványai írnak. Most meglepődve halljuk, hogy a 
magyar szövegekben németességnek tartott nehézkesség német nyelvű tanulmá-
nyai közérthetőségét is csökkenti. Lukács németségét kifogásolja Herbert 
Eisenreich osztrák író is, aki kritikájában sokkal könyörtelenebb, mint 
Holthusen. Ő kereken kijelenti, hogy Lukács nem igazi tudós, mert érdekelt 
abban, amit vizsgál. Az érdekelt tudós contradictio in se, akárcsak a becsületes 
csaló vagy a békeharcos. A tudós fogalma teljes elfogulatlanságot, a kutatási 
eredményekkel szemben semlegességet feltételez. Tudományosan gondolkodni 
annyit jelent, mint bármely eredményt elfogadni, akkor is, ha várakozásunknak 
nem felel meg, feltételezéseinket vagy elméleteinket megcáfolja. Eisenreich azért 
ítéli el Lukácsot, mert amikor munkához lát, már tudja az eredményt és az ösz-
szegyűjtött adatoknak nincs más rendeltetésük, mint az előre gyártott eredményt 
igazolni. Eisenreichnél és Holthusennél sokkal megértőbb Kari Korn német 
kritikus, aki Lukács javára írja, hogy noha egyoldalú és a mai nyugati irodalom-
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mal szemben elfogult, kedvelt irányzata, a kritikai realizmus elismertetéséért a 
kommunista világon belül is bátor harcot folytat. A most kiadott kötet ezt a 
megállapítást teljes mértékben igazolja. A könyv harmadik fejezete – ,,A kritikai 
realizmus a szocialista társadalomban” – ennek meggyőző bizonyítéka. 

Lukács György szerint a kritikai realizmus legtekintélyesebb képviselője a mai 
korban Thomas Mann és Roger Martin du Gard, de kivált Thomas Mann, aki-
nek aligha van odaadóbb bámulója Lukács Györgynél. Benne öltenek testet 
mindazok az írói tulajdonságok és művészi törekvések, amelyek Lukács szerint 
egyedül alkalmasak a polgári társadalom helyes megértésére és a valóság művészi 
ábrázolására. Könyvének második részében éles választóvonalat húz a kritikai 
realizmus és az úgynevezett antirealizmus között, az első irányzat legjellemzőbb 
képviselőjének Thomas Mannt, a másodikénak Franz Kafkát tüntetve fel. Luk-
ács szerint napjainkban senki sem ápolta oly gonddal az úgynevezett nagyrealiz-
mus hagyományait és senki sem követte oly kitartóan Goethe, Balzac, Stendhal, 
Tolsztoj – a nagy realisták – művészi felfogását és hitvallását, mint éppen Tho-
mas Mann. A modern európai irodalomban őt ragadta magával legjobban a tör-
ténelmi dinamika. 

Mi a magyarázata ennek a rendkívüli rokonszenvnek? A művészi tökély iránti 
tisztelet? Vagy a hódolat egy nagy szellem ellenállhatatlan varázsának? Aligha, 
hiszen Lukács nem a mesterségbeli tudást és nem is a költői tehetséget tartja a 
nagy írók legsajátosabb jellemvonásának. Szerinte egy író nagysága ,,a valósághoz 
fűződő kapcsolatainak mélységében és sokoldalúságában” rejlik. Enélkül ő min-
den írásművészetet üres virtuozitásnak és modorosságnak tart. A felelet nyilván 
abban a körülményben keresendő, hogy Lukács Thomas Mann társadalomkriti-
kájában és ábrázolásmódjában találta meg azt az átmeneti formát, amely a szo-
cialista realizmushoz, mint a szocialista társadalom sajátos irodalmi irányzatához 
vezet. A polgári társadalom alapos és szigorú kritikája, a kapitalizmus bomlásá-
nak felismerése és az új társadalmi forma, a szocializmus eljövetelének megsejtése 
Thomas Mannt – talán akarata ellenére – a lukácsgyörgyi szocialista realismus 
közelébe sodorta. Izgató feladatnak látszik annak vizsgálata, miért tagad ki Luk-
ács Thomas Mannon, Martin du Gardon, Romáin Rollandon és még egy-két 
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írón kívül mindenkit a kritikai realizmus táborából és miért nem engedi be a 
többieket, akik ugyancsak a polgári társadalom súlyos bírálatával és valóban rea-
lista ábrázolásmóddal tűntek ki a modern irodalomban. Csak politikai megfonto-
lások vezérelték? Ugyancsak érdemes volna a magyar irodalomtörténészeknek a 
Thomas Mann és Lukács György közötti viszony gyökeréig hatolni és a marxista 
esztéta rajongását a polgári regényíró iránt megmagyarázni. 

Noha Lukács láthatóan a kritikai realizmust tartja a világirodalom legjelentő-
sebb művészi irányzatának, a szíve a szocialista realizmusért dobog. Küzdelme, 
amelyet egyfelől a nyugati „dekadencia”, másfelől a sztálinizmus ellen folytat, a 
szocialista realizmus útját iparkodik egyengetni. A kritikai realizmus az ő szem-
léletében csak szövetséges küzdőtárs. Mint a szocializmusba való átmenet sajátos 
alkotói és stílusirányzatának, olyan mértékben szűkül működési köre és gyérül-
nek lehetőségei, amilyen mértékben és ütemben a kapitalista társadalomból szo-
cialista társadalom lesz. A szocializmusban ugyanis Lukács szerint csak a szocia-
lista realizmus rendelkezik társadalmilag és világnézetileg olyan lehetőségekkel, 
hogy a valóságot a maga teljességében és érzékelhetően ábrázolja. Hogy miért, 
azt nem indokolja meg bővebben. Csak annyit mond, hogy a szocialista társada-
lomban csak a valóság szocialista szellemű ábrázolásának van létjogosultsága. 
Más alkotói módszerek képtelenek ezt a valóságot megragadni és kézzelfogható-
an bemutatni. Lukács hozzáfűzi azonban, hogy a kritikai realizmussal való szö-
vetség nem taktika, hanem ideológiailag és esztétikailag megalapozott együttmű-
ködés. Nem hasonlítható azokhoz a valóban taktikai szövetségekhez, amelyeket a 
szocialista realizmus például a fasizmus elleni harc idejében más irodalmi irány-
zatokkal kötött, vagy amely ma is fennáll „a békéért folytatott küzdelemben”. A 
kritikai realizmus Lukács szerint egyszer tehát kimúlik, de kimúlását nem lehet 
proklamációkkal és határozatokkal kierőszakolni, miként Sztálin, Zsdánov és 
társaik telték. 

Lukács könyvének egyik legérdekesebb része a forradalmi romantika bírálata. 
Mi a forradalmi romantikát, mint szocialista realizmust ismerjük, mert így jelent 
meg a Szovjetunióban és a második világháború után a szovjet hódoltsági terüle-
teken, így Magyarországon is. A szovjet olvasók elé immár több mint két évtize-
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de, a magyar olvasók elé vagy tíz éve szocialista realista irodalomként csaknem 
kizárólag a forradalmi romantika jutott el. A Lukács által körvonalazott és eszté-
tikailag is megalapozott szocialista realizmus legfeljebb csak Gorkijra, Solohovra 
és még egy-két íróra jellemző. 

Melyek Lukács szerint a forradalmi romantika legfőbb sajátosságai? 
Mindenekelőtt az az írói módszer, amely „a perspektívát a valósággal azono-

sítja”, azaz a jövő képét mai valóságnak tünteti fel. Sztálin és Zsdánov arra kény-
szerítették az írókat, hogy a jövőt – a propaganda által kiagyalt jövőt – márm 
mint megvalósult állapotot ábrázolják. Tehát hazudjanak. Ennek folytán olyan 
emberekről és helyzetekről kellett írniok, amelyek a valóságban nem léteztek, 
történeteik ezért légüres térben mozogtak. 

Lukács szemére veti ennek az irodalompolitikának, hogy az íróktól csak agi-
tációs feladatok ellátását követelte. Az íróknak és költőknek agitátorok módján 
kellett cselekedniök. Miként a jó agitátornak minden időben és helyzetben azon-
nal felelnie kell a mellének szegzett kérdésre, az irodalomnak is ezt kellett tennie. 
Gyorsan szállítani a műveket agitációs célokra és regényekben, drámákban, ver-
sekben felelni az agitáció közben felvetődött kérdésekre. Aminthogy az agitátor-
nak sincs ideje a gondolkodásra, a válasz higgadt megfontolására, az adatok gon-
dos összevetésére és józan mérlegelésre, az írók sem tudtak témáikban elmélyül-
ni, művészileg kifogástalan munkát alkotni. Az agitáció türelmetlenül követelte a 
„mai” műveket. 

A forradalmi romantika konfliktus nélküli irodalom. Az író csak akkor ábrá-
zolhat nehézségeket és eltévelyedéseket, ha nyomban igazságot is szolgáltat. Ha 
például egy regényben falusi spekuláns szerepel, nem történhetik vele más, mint 
hogy megtér, vagy pedig bíróság elé kerül. Ha a forradalmi romantika műveiben 
akad is konfliktus, a szerzőnek még abban a műben fel kell oldania. Hogy a szo-
cialista társadalomban is vannak ellentétek, sőt kibékíthetetlen ellentétek is ke-
letkezhetnek, ezt az effajta műveknek le kell tagadniok. Lukács szemben áll ezzel 
a felfogással és súlyosan elmarasztalja az e szellemben készült írásokat. 

Lukács György végezetül felveti a kérdést, mivel magyarázható a forradalmi 
romantika kialakulása. Véleménye szerint ez is a sztálini korszak uralkodó elvére, 
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az úgynevezett ökonomikus szubjektívizmusra vezethető vissza, ennek volt eszté-
tikai kifejezése. Az ökonomikus szubjektivizmus elmossa a személyes szempontú 
kívánatosság és az objektív valóság közötti határt. Ennek megfelelően a forra-
dalmi romantika nem a valóságot adja vissza, hanem azt, amit egyesek valóság-
nak szeretnének látni, azaz amit kívánatosnak tartanak. 

Sokan kérdik bizonyára, miért nem állott elő előbb Lukács a forradalmi ro-
mantika ilyen könyörtelen és megsemmisítő bírálatával. Nyilván ő is gondolt erre 
és ezért az előszóban a kérdésre is kitér. Kritikája csak a mai megfogalmazásban 
új – írja –, lényegében és más összefüggésben korábbi munkáiban is szerepel. A 
forradalmi romantika elnevezést azonban e fogalom uralmának két évtizedében 
nem használhatta, de megjelenési formái ellen e kifejezés mellőzésével is küz-
dött. Kifejezettebb ellenzékiség Sztálin életében és Zsdánov ideológiai uralma 
alatt nem volt lehetséges. Most viszont parancsoló szükség a szektás és dogmati-
kus irodalompolitika ellen határozottan fellépni. A revizionizmus ellen sem lehet 
eredményesen küzdeni – írja –, ha nem számolunk le végérvényesen a sztálinista 
dogmatizmus elméletével és gyakorlatával. Álláspontja a tertiur datur, azaz a 
revizionizmus és a dogmatizmus ellen egyforma elszántsággal kell harcolni. 

Persze Lukács ezt a harcot a szocialista realizmus érdekében folytatja. Ennek 
szeretne méltó helyet biztosítani a világirodalomban. Fáradozása tiszteletreméltó 
vállalkozás. Érthető tehát, hogy üldözik a dogmatizmus és a forradalmi romanti-
ka megmaradt és még mindig befolyásos hívei. Azt azonban neki is be kell látnia, 
hogy a szocialista realizmus meglehetősen silány műveket tud csak felmutatni. 
Ami eddig szocialista realizmus címén megjelent, annak túlnyomó többsége a 
Lukács által is elvetett forradalmi romantika körébe tartozik, tehát értéktelen 
alkotás. Hol vannak a mesterművek, amelyekre Lukács hivatkozik? Egy helyütt 
megjegyzi, hogy ez az irányzat a remekművek egész sorát szülte és olyan alko-
tókkal dicsekedhet, akiknek művészete a szocialista valóság szocialista szemléle-
tében gyökerezik. Kik ezek? Lukács is csak kettőre hivatkozik: Gorkijra és Solo-
hovra. Ha idéz, tőlük idéz. Hol vannak a többiek? Lukács nem tesz említést 
másokról, nyilván azért, mert ő sem talál remekírókat a szocialista realizmus 
művelői között. 
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Lukács virágzó és a kritikai realizmus magaslatait elérő szocialista realizmust 
akar, szocialista társadalomban valódi szocialista írókat. Ilyenek azonban nem 
igen akadnak, nyilván azért, mert e társadalmak szocializmusával is baj van. A 
Szovjetunióban és hazánkban is megvalósult „szocializmus” csak szocialista ro-
mantikát tud szülni. 

Lukács György kétfrontos háborúja Új Látóhatár, 1958. (9. évf.) 2–3. sz. 
123-128. o.  
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1959  

JÁSZI ÉS BIBÓ 

E két név egymás mellé helyezését nemcsak az indokolja és teszi időszerűvé, 
hogy február 13-án lesz Jászi Oszkár halálának második évfordulója és az Új 
Látóhatár – nem jelenvén meg előbb – csak most emlékezhetik meg a Bibó Ist-
ván elleni megdöbbentő ítéletről, hanem az a körülmény is, hogy a két férfiú 
gondolkodása, szemléletmódja, eszméje és sorsa sok közös vonást tartalmaz. 

Jászi Oszkár a polgári, Bibó István a népi radikalizmus kimagasló képviselője. 
Jászi és társai radikális eszméi a húszas és harmincas években a népi írói és poli-
tikai mozgalmakban támadtak új életre, immár nemcsak a felvilágosult polgársá-
got és szervezett munkásságot, de a parasztságot és a belőle sarjadó értelmiséget 
is mozgósítván a társadalmi reformokért folyó harcra. Bibó a népi írói mozga-
lom, a paraszti radikalizmus eszméiből alkotta meg azt a politikai tant, amely ma 
– úgy tűnik – a nemzeti felemelkedés leghatékonyabb eszköze. 

Jászi és Bibó századunk két legkitűnőbb politikai gondolkodója. Mindketten 
alapos felkészültségükön kívül azzal emelkedtek kortársaik fölé, hogy illúziók 
nélkül, hűvösen és reálisan szemlélték a világ és a magyarság dolgait. Különböző 
korban, de egyaránt válságos időben bizonyultak a legtisztábban látó és legreáli-
sabban gondolkodó magyar politikusoknak. Sorsuk is hasonló volt. Jászit sárral 
dobálták és elűzték az országból. Bibót börtönbe vetették. A szűklátókörű pro-
vincializmus lázadt fel ellenük, nem bocsátván meg nekik, hogy európai távla-
tokban gondolkodtak és azt tartották, hogy a hatalom a népet illeti meg. 

Nem tudom, a sors, vagy önnön gyarlóságunk következménye, hogy Jászi és 
Bibó eszméi mindezideig nem valósulhattak meg. A szerencsés vagy ügyes né-
pek, ha nem is mindig és nem is örökre, de némely alkalommal és jó időre, képe-
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sek voltak olyan politikát követni, amelyben a nemzet érdekei összekapcsolódtak 
a kor áramlataival és maguk fölé tudtak emelni olyan politikusokat, akiknek fel-
fogása híven fejezte ki a kor eszméit és a nemzet érdekeit. Magyarország, sajnos, 
nem tartozik ezek közé a nemzetek közé. Érdekeinket sohasem tudtuk tartósan a 
világpolitika nagy irányzataihoz kapcsolni és meg nem értés, kiközösítés, üldözés 
lett azok osztályrésze, akik megkísérelték a magyar politikát végzetes provincia-
lizmusából kiemelni. Magyarországnak az elmúlt fél évszázadban két nagy lehe-
tősége volt, hogy az európai fejlődés élvonalába ugorjon és történelmi kísérletével 
másoknak is példát adjon. Egyik sem sikerült. Először vakságunk és elmaradott-
ságunk, másodszor a külső erőszak ütött el a sikertől, egy valóban történelmi 
szereptől. 

1918-ban, vesztes háború után ugyan, de az évszázadok óta áhított független-
ség és önállóság birtokában ölünkbe hullott a nagy lehetőség, hogy a nép végre 
otthonra leljen hazájában, a javak egészségesen oszoljanak meg, békességre lép-
jünk az elégedetlen nemzetiségekkel, demokráciát teremtsünk az előjogokkal, 
kiváltságokkal, osztályuralommal megvert országban és a felvilágosodás nagysze-
rű eszméi Magyarországon is polgárjogot nyerjenek. Ennek a kornak kimagasló 
politikai gondolkodója Jászi volt, aki olyan rendezést szorgalmazott, amely nem-
csak az országot reformálta volna meg, de békességet is teremtett volna Közép-
Európában. Jászi felfogásában szerencsés módon egyesült a társadalmi reformer 
radikalizmusa a hűvös szemléletű és messze tekintő külpolitikus bölcsességével. 
Kora nem értette meg, a nemzetiségeket már nem elégítették ki ajánlatai, ellen-
felei csúfosan bántak el vele. Eszméi nem váltak a nemzet közkincséve és minket 
is emészt a bűntudat, hogy nem tettünk többet gondolatainak elterjesztése érde-
kében. Folyóiratunk, amely a magyar radikalizmus nemes hagyományainak őrzé-
sére és korszerű továbbfejlesztésére is vállalkozott, fontos kötelességének tartja, 
hogy Jászi Oszkárt a most felnövő ifjúsággal megismertesse. 

1956-ban másodszor nyílt alkalma a magyar népnek, hogy az 1918-as álla-
potnál válságosabb és bonyolultabb, de nem egészen kilátástalan helyzetben a 
természetéhez és igényeihez szabott, a népnek szabadságot és gazdasági gyarapo-
dást szolgáló társadalmi rendet teremtsen, azonkívül olyan új külpolitikát köves-
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sen, amely érdekeinek a korábbinál sokkal jobban megfelel. E kor Jászija Bibó 
István, akinek reális tervei épp úgy nem valósultak meg, mint Jászi elképzelései, 
azzal az eltéréssel, hogy őt nem a belső meg nem értés és honfitársainak vaksága, 
hanem a külső erőszak ütötte el a megérdemelt sikertől. Kezdeményezése nem 
azért vallott kudarcot, mintha elemzésében pontatlan, a valóság iránt érzéketlen 
és szándékaiban túlzó lett volna. Ennek a korszaknak alig van dokumentuma, 
amely helyzetismeretben, az események igazi rugóinak felismerésében, bölcses-
ségben és okos mértéktartásban felülmúlná a Bibó-felé iratokat. Két kibontako-
zási javaslata nemcsak mérsékelt és reális, de pontosan beleillik azokba a nemzet-
közi tervekbe, amelyek a világban uralkodó feszültséget megszüntetni és a békét 
megőrizni iparkodnak. E javaslatok nem lehettek egy új fejlődés kiindulópontjai, 
de nem önhibájukból, hanem egy nagyhatalom végzetes történelmi tévedése és 
egy másik nagyhatalom kellő érdeklődésének hiánya miatt. 

A mai nyugati magyar emigráció sok külpolitikai sikertelensége jórészt abból 
származik, hogy még az egyébként helyes és reális felismerésekből eredő elképze-
lések is a hatalmak terveit keresztezve, vagy legjobb esetben azokkal nem párhu-
zamosan kerülnek a világ színe elé. Egyes emigráns politikusok például – tiszte-
letreméltó buzgósággal, és kétségtelenül jóhiszeműen – arra iparkodnak rávenni a 
nyugati nemzeteket, hogy ne tárgyaljanak a népünket fogva tartó Szovjetunióval. 
Ezt abban az őszinte meggyőződésben teszik, hogy a magyarságnak tesznek jó 
szolgálatot. Elfelejtik viszont, hogy, békés kibontakozást feltételezve, népünk 
csak a Szovjetunióval való alku árán – amelynek végső kimenetelét nemcsak az 
okosság és a ravaszság, de az erő is befolyásolhatja – szabadulhat fel a szovjet 
kormány egyoldalú befolyása alól. Még oly nagy megrázkódtatás, mint a magyar 
forradalom, sem tudta a hatalmakat egyéni érdekeik és távolabbi terveik diktálta 
politikájuktól eltéríteni. Hogyan lenne hát képes egy kis ország emigrációja a 
vele egyébkent rokonszenvező hatalmakat arra bírni, hogy neki tetsző politikát 
űzzenek. A magyar emigráció nem tudja megváltoztatni a világpolitika menetét 
és a baráti hatalmak politikáját. A népnek akkor használunk, ha a magyar érde-
keket és kívánságokat hozzákapcsoljuk az általános világpolitikai áramlatokhoz és 
a nekünk segíteni kész nemzetek politikájához, mert valóban segíteni csak akkor 
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fognak, ha a mi követeléseink az ő terveikbe is beleillenek. Az effajta emigráns 
munka természetesen illúzióktól ment gondolkodást, hűvös szemléletet és a 
helyzet reális felmérését kívánja. Aztán elfogadását annak az elvnek is, hogy leg-
fontosabb az ország megszabadulása az idegen gyámkodástól. Mindegy, hogy ez 
hogyan következik be, úgy, hogy a politika világnézetünk vagy pártállásunk irá-
nyában, vagy úgy, hogy attól eltérően fejlődik. Ha tehát a magyar néppel rokon-
szenvező hatalmaknak az a véleményük, hogy a problémák megoldására az ellen-
féllel folytatott eszmecsere a legjobb módszer, az emigráns nem azzal szolgálja 
nemzetét, hogy ettől támogatóit eltanácsolja, hanem azzal, hogy szorgalmazza a 
magyar nép helyzetének megvizsgálását és bajainak orvoslását. A tárgyalások 
elleni tiltakozásnál hasznosabb egy rugalmas külpolitika kialakítása, azután javas-
latok készítése arra vonatkozóan, hogyan illeszthető be Magyarország a különféle 
rendezési tervekbe. A jó külpolitika minden lehetőséget számba vesz, minden 
fordulatra felkészül és minden eshetőségre megfelelő tervet tartogat. 

Bibó javaslatainak éppen az a tulajdonságuk, hogy a nemzet felemelkedését és 
függetlenségét nem a világpolitikai fejlődéssel ellenkező, hanem azzal párhuza-
mos irányban keresi. A semlegesség, a külföldi csapatok kivonulása, a tömbpoli-
tika elvetése, jóviszony mind a Szovjetunióval, mind a nyugati hatalmakkal, a 
demokrácia és a szocialista gazdasági rend egyeztetése pontosan beleillik azokba 
a tervekbe, amelyek megszüntetni kívánják a nemzetközi feszültséget. Bibó ab-
ban is különbözik az átlagpolitikusoktól, hogy volt bátorsága népszerűtlen gon-
dolatokat is felvetni, bizonyos történeti adottságok tudomásulvételét kérni és a 
forradalmat leverő hatalomnak tisztességes egyezséget javasolni. Bibó tudta, 
hogy Magyarország ügye nem oldható meg a jelenlegi körülmények között egy-
oldalú aktussal. A Szovjetunió Magyarországon hatalmon belül van. Ha tehát 
nem vagyok elég erős vagy túl kockázatosnak tartom, hogy ebből a hatalomból 
kiüssem, nincs más választásom, mint alkut ajánlani, Magyarországot okos és 
szívós diplomáciai munkával – hogy úgy mondjam – a lehető legjobb feltételek-
kel megvásárolni. Bibó terve egy reális alku lehetőségét rejtette magában és a 
Szovjetuniónak olyan ellenértéket ajánlott, amely kárpótolta volna a Magyaror-
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szágon élvezett korlátlan befolyás elvesztéséért. A Szovjetunió egyszer be fogja 
látni, mily hiba volt ezt az alkut nem elfogadni. 

Bibó tervét elvetették, de minthogy reális és rugalmas, mindig megvan a lehe-
tősége annak, hogy egy megváltozott világhelyzetben mai, vagy akár módosított 
formában komoly tárgyalási alapja lehessen egy új magyar és közép-európai ren-
dezésnek. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy összhangban van vagy köny-
nyen összhangba hozható egyéb európai kibontakozási tervekkel. 

Felvetődik a kérdés, hogy Bibó elgondolása alapja lehet-e az emigráció külpo-
litikai tevékenységének. Sokszor hallani emigráns politikusoktól, hogy az otthoni 
tervek és javaslatok kényszer-körülmények között születnek, következésképpen 
olyan elemeket is tartalmaznak, amelyeket mi, akik szabadok vagyunk, nem ve-
hetünk át. Kissé primitívebben: az emigrációnak mindig többet kell követelnie, 
mint az otthoni ellenzéknek. Odahaza természetesen nem lehet maximális köve-
telésekkel előállni. Kérdés, hasznos-e az emigrációban. A politikai okosság azt 
tanácsolja, hogy minden helyzetben, különösen ha nincs lehetőség az egyoldalú 
döntésekre, megvalósítható követeléseket és terveket fogalmazzunk meg, ami 
abból áll, hogy az elérni kívánt célt fokozatosan, lépésről lépésre közelítjük meg, 
mindig számolva azzal, hogy egyes lépcsőfokokon huzamosabb időre is meg kell 
állnunk. Magyarország csak egy van és ez a Magyarország a Duna partján fek-
szik. Az ország külső és belső ügyeit lehet New Yorkból, Londonból, Párizsból, 
Münchenből is szemlélni, de helyesen látni csak Budapestről fogjuk. Az emig-
ráns, aki szükségből kívülről figyeli a nép és az ország helyzetét, hamis képet 
nyer, ha a világot nem úgy szemléli, mintha Budapesten élne. A külföldön töltött 
élet növeli a tájékozottságot, gyarapítja az ismereteket és könnyebbé teszi az el-
igazodást, de mindez az előny, amelyet otthon élő társainkkal szemben élvezünk, 
semmivé foszlik és a népnek sem fogunk valóban használni tudni, ha nem Buda-
pestről nézzük a világot és benne Magyarországot, vagyis ha nem az lesz politi-
kánk alapja, ami van, hanem, ami innen látszik. 

Az emigráció helyzeténél fogva bizonyos szempontokat jobban hangsúlyozhat 
és a fogalmazásban is világosabb lehet, mint az otthoniak, de baj semmiképpen 
sem származhatik abból, ha az emigránsok nézetei megegyeznek a belső ellenzék 
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felfogásával és az emigráció is a reális, megvalósítható követelések határán belül 
politizál. 

Mi, akik az Új Látóhatárt írjuk és szerkesztjük, ma is megelégedettséggel 
gondolunk arra az időre, amikor két és fél évvel ezelőtt folyóiratunk elődjében, az 
akkori Látóhatárban közölt nézeteink megegyeztek a hazai ellenzék felfogásával, 
anélkül, hogy bármiféle kapcsolat lett volna közöttünk. A mai kormányzat azzal 
vádolta Nagy Imrét és társait, hogy a mi elképzeléseink megvalósítására töreked-
tek, sőt a mi „utasításaink” alapján cselekedtek. Minket meg a forradalom előtt 
itt kint ért a vád – nem kis denunciálási mellékízzel –, hogy a kommunista Nagy 
Imréék befolyása alá kerültünk. A valóságban sem Nagy Imre nem követett min-
ket, sem mi nem álltunk az ő befolyása alatt. Csak az történt, hogy mind a hazai 
ellenzék, mind a külföldi magyar írók és politikusok egy csoportja reálisan, előí-
téletek és illúziók nélkül figyelvén a világ és az ország fejlődését, azonos követ-
keztetésre jutott. 

Jászi és Bibó példája arra kell ösztönözzön minket, hogy a népszerűtlenség 
kockázatát is vállalva a valóság pontos megismerésére törekedjünk, szemléle-
tünkből minden illúziót, önámítást és hasznos hazugságot száműzzünk, népünk 
és hazánk sorsáról pedig reálisan gondolkodjunk. Ezt fogjuk szem előtt tartani 
akkor is, amikor folyóiratunkban megkíséreljük Jászi Oszkár, a népi írók és Bibó 
István eszméi alapján a magyar radikalizmus mai mondanivalóját megfogalmaz-
ni. 

Jászi és Bibó Új Látóhatár, 1959. (10. évf.) 1. sz. 1-4. o. 
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AZ ELSŐ TUDOMÁNYOS MUNKA NAGY IMRÉRŐL 

Miklós Molnár—László Nagy: Imre Nagy, Reformateur ou Révolutionnaire? 
Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, No. 
33. Genéve 1959. 256 old. 
Molnár Miklós és Nagy László az első politikai írók, akik kísérletet tettek a ma-
gyar forradalom és előzményei tudományos feldolgozására. Az eddig megjelent 
magyar és külföldi munkák szerzői megelégedtek azzal, hogy elmondják a forra-
dalmi eseményekkel és közszereplőkkel kapcsolatos élményeiket, elmélkedjenek 
a magyar forradalom okain és fordulatain, vagy pedig ismertessék az újságokból, 
röpiratokból, felhívásokból és nyilatkozatokból, cikkekből, írásos tanúvallomás-
okból és tudósítói jelentésekből álló gazdag bizonyító anyagot, amely segítséget 
nyújt az 1956-os mozgalmas események megértéséhez.  

Az eddigi művek riportok, élmények leírása, vagy vallomások voltak, amelyek 
arról adtak számot, hogy szerzőik hogyan vélekedtek a forradalomról és szereplő-
iről. Külön csoportot alkotnak a dokumentumgyűjtemények, mint például 
Melvin J. Lasky több nyelven kiadott kitűnő munkája, vagy a párizsi Tribuné 
Libre sorozatában megjelent Nagy Imrével kapcsolatos alapos dokumentáció. 
Tudományos feldolgozó munkára mindeddig senki sem vállalkozott. Az előbb 
azt írtam, hogy elsőnek Molnár Miklós és Nagy László tett erre kísérletet. Mun-
kájuk – amelyet lelkiismeretesen és nagy gonddal végeztek – ugyanis csak kísérlet 
maradhatott, mert a probléma minden részletére kiterjedő tudományos munka 
elkészítésére ma és külföldön még nincs lehetőség. Lehetetlen megbízható és a 
valóságnak tökéletesen megfelelő képet adni e korszak minden ágas-bogas prob-
lémájáról, az események hátteréről, a közszereplők valódi jelleméről és magatar-
tásának mozgató rugóiról csupán azoknak a forrásmunkáknak és adatoknak bir-
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tokában, amelyek a külföldön élő magyar kutató rendelkezésére állnak. Ennek 
ellenére Molnár Miklós és Nagy László fáradozása sok hasznos eredményt ho-
zott és a probléma sok rejtett összefüggését világította meg. Könyvükben higgad-
tan, elfogulatlanul, csak az ügyet magát vizsgálva elemzik egyfelől Nagy Imre 
politikai pályafutását, másfelől a Sztálin halála után bekövetkezett magyar ese-
ményeket és az 1956 őszi hatalmas népfelkelést. 

A két szerző – akik közül az egyik szemtanúja és résztvevője volt a forradal-
mat megelőző irodalmi és politikai harcoknak, a másik pedig egy svájci lap kül-
politikai munkatársaként és kelet-európai szakértőjeként szerzett tekintélyt ma-
gának – a Nagy Imrével kapcsolatos egész problematikát – igen helyesen – nem 
elszigetelten és kizárólag magyar perspektívából vizsgálja, hanem beállítja abba 
az általános fejlődési folyamatba, amely a Szovjetunióban Sztálin halála után 
elindult és hamarosan a szomszédos népi demokráciákba is átterjedt. A szerzők 
szerint az ,,új szakasz” – vagy ahogyan nyugaton nevezik, az ,,olvadás” –
Moszkvából indult el, miután a szovjet rendszer eljutott arra a pontra, amikor „a 
tömegek nem akarnak a régi módon élni s a vezetők nem tudnak a régi módon 
kormányozni”. Az új szakaszt nem egyéni szeszély, vagy belső hatalmi villongás, 
hanem a változás szükségszerűségének felismerése kényszerítette ki. E fejlődés a 
külpolitikai összefüggések nélkül aligha érthető meg. És a magyar változásokat 
sem értékeljük helyesen, ha a külpolitikai tényezőket figyelmen kívül hagyjuk. 
Molnár Miklós és Nagy László helyesen mutat rá, hogy Belgrád, Genf és a hu-
szadik szovjet pártkongresszus nélkül nem kerülhetett volna sor Poznanra, a 
Petőfi köri vitákra, a lengyel fordulatra és az októberi magyar forradalomra. Hiba 
volna azonban e fejleményeket csak a szovjet politika változásával magyarázni. 
Igaz, hogy – írják a szerzők – a ,,jó” 1953 után ugyanazzal a mechanizmussal 
ment végbe, mint a „rossz” Sztálin idejében, de közben valami rendkívüli történt, 
ami megváltoztatta a dolgok megszokott menetét. 1955-56-ban a szovjet „nagy-
politika” és a kelet-európai fejlődés összefüggései nem voltak már olyan egysze-
rűek, mint előtte, hanem bonyolulttá és szövevényessé váltak. Az addig tetszha-
lott nemzeti történelem mozgásba jött és Moszkva később hiába akarta a fejlő-
dést megállítani, a gépezet tovább járt és immár nem külső, hanem belső erők 
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hajtották. Nagy Imre tragédiája abban rejlett, hogy felismervén a belső erők mű-
ködését, nem volt hajlandó ezekkel szembefordulni és a megindult nagyszerű 
fejlődést megállítani. Ő az új politikát komolyan vette és akkor is új szakaszt 
akart, amikor Moszkvában már más szelek fújtak. Még a forradalomban is bízott 
abban, hogy a szovjet vezetőkben végül mégis csak felülkerekedik a politikai 
bölcsesség, a belátás és az igazi szocialista szellem. A két szerző nagy tárgyisme-
rettel és kitűnő érzékkel rajzolja meg Nagy Imre belső vívódásait, magyar és szo-
cialista meggyőződésének küzdelmét a pártfegyelemmel és a negyven éves kom-
munista múlt nehezen legyőzhető beidegződéseivel. Szerintük Nagy Imre úgy 
lett a magyar nép vágyainak megvalósítója, a nemzet függetlenségének és önálló-
ságának egy kommunista világhatalommal szembeni védelmezője, hogy mindvé-
gig megmaradt kommunistának, és amit tett, szocialista meggyőződésből tette. 

E rövid ismertetés korlátozott terjedelme folytán nem vállalkozhatom a mű 
beható elemzésére, tudományos értékének kellő méltatására és hiányainak részle-
tes taglalására. Hadd említsem meg azonban, hogy helyenként fontos megállapí-
tásokat találunk, anélkül, hogy ezeket a szerzők bővebben bizonyítanák, vagy a 
forrásokat megjelölnék. Így például egy helyütt azt olvasom, hogy egyes népi 
íróknak az új szakasz idején közölt cikkeiből városellenesség, sőt burkolt anti-
szemitizmus ütközött ki. Az olvasót érthető módon érdekelné, hogy kikről és 
mely cikkekről van szó. Erre vonatkozóan azonban sehol semmi adat, vagy uta-
lás. Azt is megtudjuk, hogy egyes kommunista írók – Déry, Háy, Benjámin, 
Zelk – attól tartottak, hogy az új szakasszal feltörő hazafias, nemzeti szellem 
egyes népi íróknál egyfajta nacionalizmusba és provincializmusba fullad bele. 

Ezért ezek a kommunista írók azt kívánták, hogy a nyugati szellem és kultúra 
oly sokáig lezárt kapuit újra meg kell nyitni. Minthogy a két szerző egyes kom-
munista íróknak ezt az aggodalmát nem vizsgálja meg közelebbről, e közlés sok 
félreértésre adhat okot. A provincializmusra hajlamos egyes népi írók szembeállí-
tása az európai és nyugati tájékozódású kommunista írókkal épp olyan helytelen, 
mintha valaki ennek ellenkezőjét tenné és például a nyugati műveltségű, európai 
gondolkodású Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Szabó Lőrinccel és másokkal 
szemben csak a provinciális szemléletű és az európai tájékozódástól idegenkedő 
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kommunista írókat venné észre. Az európaiság és a provincializmus tünetei mind 
a két táborban fellelhetők. Persze e tekintetben nagyon körültekintőknek kell 
lennünk, mert például a városias szemlélet még nem szükségszerűen az európai-
ság vagy a nyugati népekkel való együvé tartozás igényének jele. 

E hiányoktól eltekintve Molnár Miklós és Nagy László munkája a magyar 
forradalomról szóló irodalom komoly nyeresége és elismerés illeti az Institut 
Universitaire de Hautes Études Internationalest, ezt a jeles genfi tudományos 
intézetet, hogy lehetővé tette e fontos mű megjelenését. 

Az első tudományos munka Nagy Imréről [Molnár Miklós, Nagy László: 
Imre Nagy, Réformateur ou Révolutionnaire? c. könyvről] Új Látóhatár, 1959. 

(10. évf.) 5. sz. 395-397. o.  
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Ár: 3 200 Ft 

Kötetünkben Borbándi Gyulának a müncheni folyóiratban megjelent írásait gyűjtöttük ösz-
sze. Összesen 3.039.158 karaktert, betűt írt le azokban a tanulmányokban, vitairatokban, 
könyvismertetésekben, melyek a könyv lapjain olvashatók. Írásai 1520 kéziratoldalt tesznek ki. 
Megsüvegelendő teljesítmény, még inkább, ha hozzátesszük, hogy ezek a cikkek nem pusztán 
papírra vetett sorok voltak, hanem számos esetben politikai folyamatok mélyreható elemzései, 
nem egyszer közéleti változások elindítói. Borbándit úgy ismerjük, mint a magyar emigráció 
krónikását. Ezekről az oldalakról azonban kibontakozik a politikai gondolkodó, az irodalmi 
kritikus, a merengő, saját álláspontját mérlegelő ember portréja.  

Első írása a folyóirat 1951-es évfolyamában jelent meg, az utolsó pedig a záró számban, 
1989-ben, melyben elköszönt a folyóirat negyven éven keresztül hűséges olvasóitól. Az Új 
Látóhatár azért fejezte be működését, mert Magyarországon elkezdődött a rendszerváltoztató 
folyamat, az emigráció tagjai szabadon beléphettek az országba, publikációik megjelenhette a 
hazai lapokban, azaz a Látóhatár–Új Látóhatár feladata, azaz a demokratikus közélet fenntar-
tása az emigrációban, megszűnt. Hatása, emléke azonban nem szürkülhet, nem veszhet el.  

Kiadónk Borbándi Gyula születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve gyűjtötte össze a 
müncheni folyóiratban megjelent írásait, melyet négy kötetben, évtizedenkénti bontásban tá-
runk az érdeklődők elé. Ezeken az oldalakon nyomon követhető a huszadik század második 
felének története, a magyarság sorsának alakulása, az 1945 utáni magyar emigráció irodalmi és 
politikai munkásságának értékelése.  

Borbándi Gyula neve összeforrott a demokratikus Magyarország újjáélesztését megteremtő 
közéleti küzdelemmel, a rendszerváltoztatás előzményét jelentő szellemi mozgalommal, a nem-
zeti függetlenség eszményével. Írásai időszerűek maradnak bármely korban, ahol a magyarság 
sorskérdéseiről szó kerül. 

A kötet az ujlatohatar.com web-oldalon kerül közlésre. Tisztelettel adózunk az 1945 utáni 
magyar emigráció alkotói és krónikásuk Borbándi Gyula emléke előtt.  
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