
385

Rácz János

Az 1956-os forradalom és a Brit Kommunista Párt: 
egy határozathozatal nehézségei

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc komoly próbatétel volt a nyugati kom-
munista pártok számára. De már ezt megelőzően a Szovjetunió Kommunista Pártjának 
(továbbiakban SZKP) XX. kongresszusán elmondott Hruscsov-beszéd is nehézségeket 
okozott. Nem volt kivétel ez alól a Brit Kommunista Párt (továbbiakban) BKP sem. A 
XX. kongresszusra érkező BKP küldöttség – George Matthews, Rajani Palme Dutt1 
és Harry Pollitt – a tanácsterembe belépve már megérezte az idő változásának szelét: 
észrevették, hogy hiányoznak a Sztálint ábrázoló képek. A teremben pedig a küldöttek 
a perekről és a rehabilitálásokról beszéltek.2

Jelenlegi tudásunk szerint a három BKP vezető közül egyik sem volt ott azon a zárt 
ülésen – 1956. február 25-én –, amikor Hruscsov elmondta a Sztálin hibáival, bűneivel 
kapcsolatos beszédét, amelynek a létét utána még sokáig tagadták a nyugati kommu-
nisták. A Daily Worker munkatársa, Alison Macleod azonban felvetette, hogy a BKP 
főideológusa, aki a leginkább ismert és elismert volt Moszkvában: Rajani Palme Dutt – 
akinek mindig is szentírás volt minden, amit a SZKP vezetői mondtak – talán megkap-
hatta a beszéd egy írásos példányát.3 Erre enged következtetni Macleod szerint, hogy 
1970-ben Dutt, szokatlan módon, az „imperialista sajtónak” a Sunday Timesnak adott 
interjút a témában. Itt azt nyilatkozta: Hruscsov úgy kezelte Sztálint, mint egy idióta 
inkompetens embert, ami felháborította őt. Kifejezetten rosszindulatúnak tekintette az 
SZKP első titkárát. Azonban ez az elmélet nem igazolható.4 A BKP tagjainak többsége 
sokáig nem volt tisztában a XX. kongresszus fordulatával, a vezetők a tényeket módsze-
resen elhallgatták vagy a következményeket kisebbíteni igyekeztek. Ennek a jegyében 
közölt bizonyos részleteket a beszédről a BKP napilapja, a Daily Worker 1956. március 

1  Rajani Palme Dutt (1896–1974) indiai orvos és svéd anya gyermekeként született 1896-ban. Oxford-
ban tanult, amikor kitört az I. világháború, de megtagadta a sorozáson a fegyveres szolgálatot, amiért 
végül hat hónap börtönre ítélték. Később kizárták az oxfordi egyetemről is, mert a Szovjetunióban zajló 
forradalom támogatására szervezett egy összejövetelt. Később mégis lediplomázhatott. 1920-ban maga 
is a BKP alapító tagjai közé tartozott. 1921-ben folyóiratot alapított Labor Monthly névvel, amelynek a 
főszerkesztője volt több mint 50 évig. Dutt sztálinista volt, még tulajdon párttársaival is szembeszállt, 
amikor a II. világháború kezdetén, 1939-ben a saját hazájuk háborús politikája helyett a Szovjetunió ál-
tal hirdetett „semlegességi” álláspontot kellett támogatni. Ennek az eredményeként 1941-ig betölthette 
a BKP főtitkári pozícióját is, amelyet Harry Polittal szemben nyert el időlegesen. Dutt egész életében 
lojális követője maradt a Szovjetuniónak. Ezért mind az 1956-os magyarországi, mind az 1968-as cseh-
szlovákiai beavatkozást támogatta. Lásd részletesebben: John Simkin, Spartacus Educational http://spar-
tacus-educational.com/CRIdutt.htm (2014. szeptember 7.) 

2  Callaghan, 2003, 62.
3  Macleod, 1997, 55.
4  Uo.
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19-i száma is. A lap szerkesztője, John Ross Campbell állásfoglalásában további zavar 
okozásának a céljából hozzátette, hogy a beszéd körül a kapitalista sajtóban keveredtek 
„kibogozhatatlan” elegyként a tények és a fantáziálások.5 A beszéd teljes szövegét első-
ként a liberális hetilap, az Observer közölte 1956. június 10-én, amelyet a Daily Workers 
22-én ismert el hitelesnek.6 Ilyen előzmények után újabb hullámokat keltett az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek vitája a szigetországi kommunisták 
pártjában.

1956. november 3-án összeült a BKP Végrehajtó Bizottsága (továbbiakban VB), 
amely a feladatait tekintve a párt Központi Bizottsága volt. Ezen a napon keletkezett az 
a határozati javaslat is, amelynek teljes szövegét közlöm. A kiterjesztett ülést a párt főtit-
kárának beszéde nyitotta meg. Beszédének rövidítésekkel, nehezen olvasható kézírással 
gyorsan jegyzetelt részletei, illetve az állásfoglalását követő vita kézzel írt jegyzetei is 
megmaradtak. A VB ülés egyéb eseményeivel együtt olvashatók mikrofi lmen, illetve 
digitalizált változatához is hozzá lehet férni a Microform Academic Publishers internetes 
oldalán, amennyiben legalább egyhetes előfi zetést vásárolunk a honlapon.7 Az oldalon 
2008 óta tekinthetők meg ezzel a megoldással a BKP történetével kapcsolatos mikrofi l-
mek, közöttük az 1956. november 3-i határozati javaslat is az 1956-os magyar forrada-
lom értékeléséről, amely az első – de nem utolsó – kísérlete volt a BKP vezetőségének a 
történtek határozati szövegben elfogadott értelmezésére.

John Gollan pártfőtitkár a lengyel és a magyar eseményekkel is foglalkozott beszé-
dében és érintette az ismertetésben már röviden említett SZKP XX. kongresszusának 
Hruscsov-beszédét is.8 Hosszas elemzésében három, kifejezetten a BKP életét érintő 
eseményt is megemlített. Az első Peter Fryerhez, a BKP napilapjának – a Daily Worker-
nek –  tudósítójához köthető, akit azzal a céllal küldtek Magyarországra, hogy a szovjet 
és így a BKP vezetők szájíze szerint is magyarázza a forradalom eseményeit. Ezzel a 
kísérlettel azonban súlyosan felsültek. Peter Fryer a látottaknak megfelelően kívánta 
megírni a budapesti történéseket. Tehát egy szót sem ejtett az állítólagos ellenforrada-
lomról vagy fasisztákról. Ezzel azt érte el, hogy csak egy alaposan cenzúrázott riport-
ja jelent meg a Daily Workerben, illetve a további cikkeit már nem is közölték.9 Fryer 
hazatérése után sem változtatta meg nézeteit. Sőt, 1956 decemberében könyvet is írt 

5  Beckett, 1995, 131.
6  Macleod, 1997, 92–93.
7  Microform Academic Publishers, 2008, 2–10. kép. 
8  John Gollan (1911–1977) 1911-ben született Edinburghban. Családjától örökölte a szocialista eszme 

iránti elkötelezettségét. Kora ifj úságától részt vett a baloldali megmozdulásokban. Az 1926-os általános 
sztrájkban röpcédulákat árusított. 1927-ben lépett be a Kommunisták Ifj úsági Szövetségébe, illetve a 
Kommunista Pártba is. A Kommunista Ifj úsági Szövetség pártfőtitkári pozícióját töltötte be 1935-ben. 
Később a BKP kerületi titkára lett Északkelet Angliában, majd szülőhazájában Skóciában. 1947-től a párt 
főtitkár helyettese, majd 1956-től egészen 1975-ig a párt főtitkára. Lásd részletesebben: Graham Steven-
son http://www.grahamstevenson.me.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=235:jo-
hn-gollan-&catid=7:g&Itemid=108 Letöltés ideje (2014.  augusztus 26.)

9  Rácz, 2013, 360–365.
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magyarországi tapasztalatairól.10 Gollan természetesen nem fogadta el Fryer vélekedé-
sét a történtekről, különösen az zavarta, hogy Fryer szót sem ejtett a sötétben bujkáló 
ellenforradalmárokról és fasisztákról, akik kihasználták a Magyar Dolgozók Pártjának 
(továbbiakban) MDP gyengeségeit. Tulajdonképpen az 1956. november 3-i határoza-
ti javaslat John Gollan és a vezetőség támadása Peter Fryer és az ideológiailag hozzá 
köthető BKP pártellenzék: az 1956-os magyar forradalmat a történtek valóság szerint 
magyarázni kívánó egyes Daily Worker-újságírók ellen is.11 A másik két esetet arra hasz-
nálta fel John Gollan, hogy rámutasson a magyar kommunista vezetés hibáira. 

A Daily Worker 1956. november 3-i számában közölt Charlie Coutts-interjút em-
lítette meg másodikként a BKP főtitkára. Az interjú alkalmas volt arra, hogy bírálja a 
magyar kommunista vezetés által elkövetett hibákat is. Coutts, a Világ Ifj úság című lap 
angol kommunista szerkesztőjeként dolgozott Budapesten. Ellenben az interjút Peter 
Fryer készítette vele, abból az elgondolásból, hogy Coutts BKP iránti lojalitását nem 
kérdőjelezhetik meg.12 Tévedett, mert ezt a jelentését cenzúrázták. De azért Coutts in-
terjújából kiderült, hogy a forradalom nem azért tört ki: mert vissza akarták állítani az 
1945 előtti állapotokat. Éppen azért szálltak síkra, mert nem engedték megvalósíta-
ni a magyar sajátosságoknak megfelelő szocializmus kiépítését. Ráadásul a forradalmi 
bizottságokról is úgy vélte, hogy képesek lehetnek összefogni egy demokratikus szo-
cialista Magyarországgal, amely esetben az ellenforradalomnak esélye sem lehet velük 
szemben. Azonban Coutts erősen kritizálta a szovjetek rossz gyakorlatának magyar 
követését, például a politikai rendőrség visszaélései tekintetében.13 Gollan persze csak 
a magyar kommunisták hibáit emelte ki ebből, amelynek a célja – amint a határozati 
javaslatban is látható –, hogy a Szovjetunió hibáinak felvetése helyett inkább az MDP 
kerüljön a vádlottak padjára.

Ezt erősítette a Hajós Edit-ügynek Gollan általi felemlítése is. Ezzel azonban túl 
messzire ment. Ugyanis ebben az esetben egy olyan történetet használt fel a magyar 
forradalom értelmezésére, amelyben lehetséges, hogy maga a BKP vezetése is hibáztat-
ható volt. Hajós Edit álnéven írt könyvében azt állította: csak egy könyv fordításának 
céljából érkezett Magyarországra, mindössze azért, mert a magyar kiadó csak forint-

10  Fryer, 1956.
11  Különösen a James Friell körül kialakult csoportosulást lehet megemlíteni. James Friell, Gabriel mű-

vésznéven a lap rendkívül színvonalas politikai karikatúráit készítette. Az első komolyabb vitája akkor 
keletkezett a lapnál, amikor elkészítette Hruscsov – az SZKP XX. kongresszusán elmondott – Sztálint 
elmarasztaló beszédét karikírozó politikai rajzot. A karikatúrán két aggódó ember hallgatta Hruscsov 
beszédét. Miközben a háttérben két nehezen kivehető, emberségnek és igazságnak felcímkézett fi gura 
állt. A rajzon a következő szöveg szerepelt „Bármilyen útra lépünk is, nem hagyhatjuk őket hátra”. Több 
támadó olvasói levelet is kapott a karikatúra. Az 1956-os magyar forradalom a szovjet Vörös Hadsereg 
bevetésével történő elfojtását támogató Daily Worker főszerkesztő Campbellt Friell elítélte. De amikor 
a főszerkesztő nem engedte megjelenni Friell karikatúráját a magyar forradalommal kapcsolatban, Gab-
riel elhagyta a lapot. Lásd: John Simkin, Spartacus Educational http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/
ARTfriell.htm  (2012. július 10.)

12  Fryer, 1956. Lásd: http://www.marxists.org/archive/fryer/1956/dec/4_how_the_revolution_began.
htm (2014. szeptember 7.)

13  Daily Worker, Why Hungarian rose by an An Eye-Witness, 1956. november 3. 3



388

ban tudott fi zetni.14 1949-et írtak és Hajós Edit mint kommunista és ekkor már mint 
brit állampolgár meglátogatta a Daily Worker londoni szerkesztőségét és felajánlotta 
nekik, hogy budapesti tartózkodása alatt tudósításokat közöl számukra Magyarország-
ról. Letartóztatták és kémkedéssel vádolták. A Daily Worker szerkesztősége – vélemé-
nye szerint – azt is letagadta, hogy bármivel is megbízták volna.15 Ráadásul a napilap 
1956. november 3-i számában megjelent egy cikk is Edith Bone kiszabadulásáról. A 
cikkben a szerkesztőség kifejtette megrökönyödést a történtek miatt és azt állították, 
nem tudták, mi történt az idős hölggyel, sőt mindent elkövettek, hogy kiderítsék pon-
tosan hol is volt.16

Ezekből a Gollan által emlegetett esetekből is látható, hogy a pártvezetőség min-
den egyes ügyet, bármilyen legyen is az, olyan magyarázatként használt fel a határoza-
ti javaslathoz, amely a benne foglaltakat igazolta. Tehát Peter Fryer nem a tényeknek 
megfelelően ítélte meg a forradalmat, miközben Coutts vallomása és Edith Bone esete 
bizonyítja a magyar párt hibáit. A XX. kongresszus Hruscsov-beszéde – folytatta Gol-
lan – olyan esemény volt, amely éppen úgy a BKP számára is gondokat okozott, mint a 
magyar kommunistáknak.

A pártfőtitkár a határozati javaslat tartalmával összefüggésben rövid történelem-is-
mertetést tartott Magyarország jelenlegi helyzetének kialakulásáról. Kifejtette, hogy 
bár a Vörös Hadsereg a II. világháború végén a fasizmus erőit visszaszorította, mégis 
maradtak „reakciós” elemek, akik most ismételten megmutatták magukat. Tehát az el-
lenforradalmárok kihasználták a magyar kommunisták hibáit és gyengeségeit is.

Gollan azzal kapcsolatos  véleményét, hogy a Vörös Hadsereg jogosan avatkozott be 
a magyar forradalomba már október 23-án is, nem minden VB-tag tartotta megfelelő 
hozzáállásnak. Brian Behan szerint a szovjeteknek be sem kellett volna avatkozniuk, 
illetve azok, akiket ellenforradalmároknak tartottak, valójában munkások.17 A szovjet 
csapatokat ki kellene vonni és óvatosan kell kezelni a csapatok Magyarországon tartásá-
nak kérdését is.18 Howard Hill sokkal inkább a szovjet beavatkozás brit kommunistákat 
is sújtó politikai következményeire helyezte a hangsúlyt.19 Véleménye szerint egy ilyen 

14  Bone, 2007, 40.
15  Bone, 2007, 58.
16  Macleod, 1997, 141.
17  Brian Behan (1926–2002) ír származású dráma és regényíró.  Londonba érkezése után egy darabig kő-

művesként dolgozott. Belépett a szakszervezetbe és a kommunista pártba. Tagja volt a BKP Végrehajtó 
Bizottságának, de 1956-ban, a magyar események miatt kilépett a pártból. Később belépett  a Szocialista 
Munkás Pártba  (a későbbi Forradalmi Munkás Párt). Titkári pozíciót töltött be, de csak néhány évig. 
1969-ben egyetemi tanulmányokba kezdett. Ezután 1972 és 1990 között tanított is a londoni kom-
munikációs – ma így hívják, és a fordítás szempontjából ez áll közel az iskola profi ljához – főiskolán 
(London College of Printing). Lásd részletesebben: Graham Stevenson  http://www.grahamstevenson.
me.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=45:brian-behan&catid=2:b&Itemid=98  
Letöltés ideje (2014. 09. 02)

18  Microform Academic Publishers, 2008, 63. kép
19  Howard Hill, (1913–1980) 1934-ben lépett be a Kommunisták Ifj úsági Szövetségébe (Young Com-

munist League), majd az elektromos ipar területén dolgozók szakszervezeti tömörülése következett. 
Belépett a Munkáspártba is. A Munkáspárt színeiben 1938-ban Brightside város önkormányzatába vá-
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beavatkozással sohasem fogják elhozni a szigetországba a szocializmust. A szovjet be-
avatkozás számára nyújtott politikai támogatás „egy fatális ütés volt a kommunizmus 
brit útjának”. Ráadásul Hill tanácstalanul kérdezgette a határozati javaslat támogatói-
tól: hogyan tud majd szembenézni a brightside-i választóival? „Az, ami történt, nem az 
én szocializmus ideálom”, tette még hozzá.20

A Daily Worker oldaláról Malcolm MacEwan kifejtette egyetértését Hillel.21 Hozzá-
tette azt is: amennyiben a BKP folytatja a szovjet beavatkozás védelmét, akkor képtelen 
lesz tovább dolgozni a Daily Workernél.22 

A vitában megszólaltak azok is akik kérdőjelek nélkül támogatták a határozati javas-
latnak azokat a részeit is, amelyekben rögzítették az ellenforradalom szerepét az 1956-
os magyar eseményekben, illetve feltétel nélkül támogatták a szovjet beavatkozást.

Harry Bourne23 véleménye szerint: nem kellene minimalizálni a Magyarországon 
jelen lévő ellenforradalom veszélyét. Kettős hatalom volt pár napig. A szovjet katonák 
tartották meg az országot a kommunizmusnak. A vezetéshez leglojálisabb brit kommu-
nisták közül Arnold Kettle is hozzászólt a vitához.24 Először is támogatta a John Gollan 

lasztották. 1943-ig nyíltan nem volt tagja a Brit Kommunista Pártnak, de onnantól kezdve teljes állásban 
a pártnak dolgozott a yorkshire-i kerület titkárságán egészen a visszavonulásáig, 1975-ig. Az 1956-os 
forradalom megrázta, de élete végéig a párt tagja maradt. Lásd részletesebben: Callaghan, 2003, 311.

20  Microform Academic Publishers, 2008, 68. kép
21  Malcolm MacEwan (1911–1996) 1911-ben gazdag skót családban született. Édesapja Alexander Ma-

cEwan ismert skót nacionalista volt. Tanulmányait egy helyi angol iskolában kezdte, amely azt eredmé-
nyezte, hogy elhagyta skót akcentusát. 21 éves korában egy balesetben elvesztette a lábát. Edinburghban 
jogi diplomát szerzett és itt ismerkedett meg a marxizmussal. Kezdetben a Munkáspártban politizált és 
bekerült Banff  városának önkormányzatába is. 1941-ben azonban már a Kommunista Párt tagja lett. A 
váltás annak köszönhető, hogy nem értett egyet a Munkáspárt a Szovjetunióval szembeni politizálásával. 
Rövid ideig a skóciai Daily Workernél dolgozott jogi tanácsadóként, aztán a londoni Daily Worker követ-
kezett, amelynek előbb a parlamenti tudósítója, aztán hírszerkesztője lett. 1956-ban a magyar események 
miatt megingott a pártba vetett hite. 1956 novemberében otthagyta az újságot, 1958-ban pedig kizár-
ták a pártból. Ezután a természetvédelem területén kezdett politizálni. A Brit Királyi Építészeti Hivatal 
folyóiratát szerkesztette, illetve az Exmoor Nemzeti Park bizottságának tagja lett. Lásd részletesebben: 
Graham Stevenson http://www.grahamstevenson.me.uk/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=366:malcolm-macewan&catid=13:m&Itemid=114

22  Microform Academic Publishers, 2008, 72. kép
23  Harry Bourne (1913–1974) hírnevét a spanyol polgárháborúban az Ebro folyó menti harcokban szerez-

te. Zsidó származású volt, eredeti családneve feltehetően Ceiternbaum. Ezen a néven jelentkezett a spa-
nyol polgárháborúban harcoló nemzetközi brigádba. De használta a Harold Sittingbaum és a Harold Sit-
tingbourne neveket is. Ebből keletkezett a Harold Bourne, illetve a Harry Bourne név. Az Ebro menti 
harcok idején 1938-ban már a kommunista párt tagja volt. Irodai munkát végzett mielőtt teljes állású 
pártalkalmazott lett volna. Előbb Nyugat-Angliában dolgozott, később kerületi titkár lett. A Végrehaj-
tó Bizottság megbecsült energikus tagja volt. Lásd: Grahams Stevenson http://www.grahamstevenson.
me.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=59:harry-bourne&catid=2:b&Itemid=98

24  Arnold Kettle (1916–1986) marxista irodalomkritikus, aki a Cambridge-i diákéveitől kezdve egészen 
haláláig a BKP tagja volt. A II. világháború alatt Indiában látott el szolgálatot, illetve Jugoszláviában 
segítette a partizánokat. Több egyetemen is tanított irodalmat. ( Leeds egyetem, Dar es Salam egye-
tem Tanzánia.) Lásd részletesebben: Grahams Stevenson http://www.grahamstevenson.me.uk/index.
php?option=com_content&view=article&id=331:arnold-kettle&catid=11:k&Itemid=112 (2013. 
szeptember 2.)
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által elmondottakat, de hozzátette, hogy a szovjet katonáknak Magyarországon kell 
maradniuk. Kifejtette, hogy ne is sugallják azt, hogy a magyar kormánynak hiba volt 
kérnie a szovjet csapatok beavatkozását.25 És ez a határozati javaslatban nem is került 
szó szerint rögzítésre.

Rajani Palme Dutt pedig egy meglepő megjegyzéssel végkép egyértelművé tette, 
hogy semmi esetre sem fogja a BKP vezetése a történteknek megfelelően értelmezni a 
magyar forradalmat. Kijelentette, hogy a népfelkelés népszerű magyarázata a magyar-
országi folyamatra tulajdonképpen az imperialista Egyesült Államok külügyminisztere, 
Dulles kitalációja.26 Ennyivel le is lehetne zárni az eseményeket, azonban 1956. novem-
ber 4-én a szovjet hadsereg immár másodszor is fegyveresen avatkozott be a forrada-
lomba, ám ezúttal egy új miniszterelnököt is hoztak magukkal Kádár János személyé-
ben. Így a BKP ülése 1956. november 4-én tovább folytatódhatott. A VB ezúttal is a 
londoni Covent Gardenben található King Streeten ülésezett. A VB tagja Max Morris 
2006-ban még nyilatkozott az ülésről a Th e Guardiannek. A VB-ülés különlegessége az 
volt, hogy éppen akkor tartották a Trafalgar téren a nagy tüntetést a szuezi konfl iktus-
ban való angol részvétel ellen. A BKP számára ekkor a magyar ügy újabb fejezetének 
tárgyalása fontosabb volt, mint az ellenzékkel történő összefogás a tüntetésen. Morris 
elmesélte, hogy John Gollan ezúttal is jogosnak nevezte a szovjet beavatkozást, mert 
szerinte a magyar forradalom az imperialisták kísérlete volt egy előretolt fasiszta bástya 
létrehozására a kelet-európai kommunista-blokkban.27 Az ülés alapvető momentuma az 
volt, hogy amennyiben a Kádár-kormányt támogatják, akkor elkerülhetetlen a szovjet 
beavatkozás támogatása is. Ennek fontosságát Rajani Palme Dutt külön is hangsúlyoz-
ta.28 Ezek alapján új határozat született az 1956. november 3-i szöveggel szemben. John 
Gollan és mások is kitértek arra, hogy a Mindszenty-féle 1956. november 3-i rádióbe-
széd már jelezte a magyarországi fasizmus előretörését és annak visszaállítási szándé-
kát. Kifejtették azt is, hogy a teljes BKP vezetés a szocializmus mellett foglalt állást az 
ellenforradalommal szemben. A pártfőtitkár hangsúlyozta, hogy Nagy Imrének vége 
van és a BKP Politikai Bizottsága egyetértett abban, hogy igazolni kell a Szovjetunió 
újabb magyarországi akcióját. És bár sokkal jobb lenne „csendben ülni”, de ki kell állni 
a Szovjetunió mellett.29

Az új szövegben a Kádár-kormány támogatása mellett külön ki lett emelve a Mind-
szenty-beszéd is, amelynek a határozat szövege szerinti célja a szocializmus eltörlése, 
a kapitalizmus, a földbirtokrendszer és a katolikus egyház politikai hatalmának visz-
szaállítása volt.30 Az 1956. november 4-én hozott BKP határozat szövege megjelent a 

25  Microform Academic Publishers, 2008, 79. kép
26  Microform Academic Publishers, 2008, 85. kép
27  How Soviet tanks crushed dreams of the British communist. Th e Guardian, 2006. október 21. Web: http://

www.guardian.co.uk/world/2006/oct/21/politics.past  (2009. március 29) 
28  Microform Academic Publishers, 2008, 110. kép
29  Microform Academic Publishers, 2008, 111. kép
30  Microform Academic Publishers, 2008, 113. kép
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másnap kiadott Daily Worker első oldalán is.31 Azonban ezt a határozatot sokan nem 
voltak hajlandók elfogadni. Ezzel kapcsolatban a londoni magyar követség is jelentést 
írt a budapesti Külügyminisztérium számára. 

„Mint ismeretes az Angol Kommunista Párt tagságát nagyon megzavarták a magyar 
események. Már az SZKP XX. kongresszusa után kialakult a párton belül egy jobbol-
dali kör, mely elvtársiatlanul akar fellépni a Szovjetunióval szemben, hajlamos mindent 
elítélni, ami eddig ezekben az országokban történt. […] Különösen nagy bajok vannak 
a Daily Workernél. Phillip Bolsove, Leon Griffi  ths, Malcolm MacEwan és Alison Mac-
leod azok az újságírók a Daily Workernél, akik zavarodottak és kategorikusan ellenzik 
a november 4-i beavatkozást és törvénytelennek minősítik a Kádár-kormányt.”32 Az 
1956. november 4-i BKP VB-határozat után tagságának 20%-át vesztette el a párt. Az 
1960-as években már 30 ezer fő alatt volt a tagok száma.33

Nemcsak a BKP tagjainak száma csökkent a magyar forradalom megítélése miatt, 
hanem az 1930-as évek után először kellett a brit kommunistáknak közvetlen anyagi se-
gítségért fordulni a Szovjetunióhoz.34 Óriási csapás volt ez, mivel végleg a Szovjetunió 
létéhez kötötte a szigetországi kommunisták további sorsát.

Forrás

Draft  Resolution on Hungary35

Th e Executive Commitee of the British Communist expresses the deep concern felt by 
every member of the Party at the recent tragic events in Hungary. 

Th ey have resulted in a serious set-back for the cause of Socialism in Hungary, and 
a situation in which fascist and counter-revolutionary forces are seeking to restore 
capitalism and landlordism and re-impose the old White-terror. 

Th ese events are the concern not only for Communists, but of all who want peace, 
democracy and peaceful advance to socialism, for they represent a success for reactionary 
forces all over the world. How is it possible that eleven years aft er the military defeat of 
fascism, this menace should arise  a new in Hungary?

We cannot leave  out of account the external factors, the resurgence ot the old Nazi 
fascist forces in Germany and when the West German militarists are proceeding to create 
their army and are demanding that it should have atomic weapons; and the lavishly 
fi nanced American campaign of subversion concentrated on the Western frontiers of 

31  Daily Worker, Hungary, 1956. november 5. 1.
32  MOL TÜK NBR, 1956–1958.  XIX-J-1-j 14d 29t. 
33  Szereda, 1996, 80.
34  Beckett, 1998, 147–148.
35  Microform Academic Publishers, 2008, 114–117. kép teljes szövege. A közlésnél megtartottam a szöveg 

eredeti tagolását.
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Hungary; alongside the existence of the North Atlantic Pact, and the refusal of the 
Western Powers of a European Security Pact.

But we have also to take into account the internal factors.
In Hungary, Horthy fascisrn had long crushed the popular movement. Before and 

during the Second World War, the working class and popular forces were still too weakly 
developed to overcome the landlord-militarist-fascist reaction which enslaved them.

Hungarian fascism and reaction allied itself with Hitler fascism. Many Hungarian 
people played a courageous role in the anti-fascist resistance movement during the war, 
but it was above all at the hands of the Red Army that Hungarian fascism and reaction 
met its defeat. Reaction defeated externally, remained strong internally aft er liberation. 
Even when power came into the hands of the working people and People’s Democracy 
was established, reaction was by no means defeated nor its infl uence ended. Hungarian 
People’s Democracy still faced the diffi  cult task of step by step overcoming reaction, 
breaking its infl uence on the working people, carrying through reconstruction and 
industrialisation and winning the people for the advance to Socialism.

Such was the immensity of the task confronting the popular democratic 
government’in Hungary, with its overwhelming Catholic and predominantly peasant 
population. A gigantic record of socialist construction and industrialisation was 
achieved, with the help of the Soviet Union. Th e land was given to the people. Great 
social gains were won. 

But in popularising these achievements we must criticise ourselves that we did 
not suffi  ciently make clear that the People’s Democratic path to Socialism was a long 
process, by no means completed, in which step by step reaction had to be defeated, and 
the people won for the advance to Socialism.

Nor did we know that in leading this advance, along with very great achievements, 
there were very serious errors in the work of the Hungarian Communist Party and 
Government - errors in the economic fi eld, in lack of attention to living standards, 
in violation of socialist law and indefensible secret police excesses operating without 
control of Party and State. 

Our Party expresses its profound regret that such mistakes and wrong practices, 
utterly contrary to Socialist and Communist principles, took place in Hungary. It 
will draw the necessary lessons to help avoid such mistakes and wrong practices in the 
achievement and construction of Socialism in Britain. 

It is clear that aft er the 20th Congress of the C.P.S.U, serious eff orts to correct 
mistakes  and shortcomings in the work of the Hungarian Government were made.36

 But in the course of this work a great internal confl ict developed in the Hungarian 
Workers Party which led to a serious weakening of the authority of the Party and 
Government, and which prevented the essential democratic reforms and easing of 
economic burdens, despite the changes in leadership, from being rapidly achieved. 

36  Mint látható, egyetlen sort sem írtak a sztálinizmus elítélésével kapcsolatban.
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Th is resulted in some elements in the Party, oft en the younger sections without 
revolutionary experience, trying to press forward with demands for liberalisation 
without realising the opportunities opening up for reaction. 

Th e Party became disorganised and lost the initiative in giving guidance to the 
people.

Th e counter-revolutionary forces were quick to seize this moment of opportunity 
to strike. In the mass upsurge which followed, the genuine popular grievances actuating 
the majority of the people were exploited by very diff erent elements, to pave the way for 
the return to a reactionary regime.

Th is resulted in a situation in which the Hungarian Government called on the 
Soviet troops in Budapest to assist against counter-revolutionary attacks. It was tragic 
that it was considered necessary to take that decision. 

But once appealed to, the Soviet armed forces responded, considering it their duty 
to help a Socialist Government which asked for assistance against reaction.37

 When the Hungarian Government later requested the withdrawal of Soviet troops 
from Budapest, the Soviet Union immediately acceded to this request. 38It also decided 
in the recent period to review the whole basis of relations between the Soviet Union 
and the People’s Democracies.39 

It must be remembered that Soviet troops were only stationed in Hungary with the 
sanction of the Hungarian Government under the provisions of the Warsaw Pact, which 
caire into existence aft er the decision of the Western Powers - despite the warnings of 
the Soviet Governnent - to allow German rearmament, and the creation of a powerful 
West German army, navy and air force. 

In this connection, the statement of the Polish United Workers’ Party that in the 
present situation demands for the withdrawal of Soviet troops from Poland „are a blow 
against the most vital interests of our people and are directed against the interests of the 
State” is of great importance. 

Our Party does not have suffi  cient information to judge whether or not it was 
correct for the Hungarian Government to call for the help of Soviet troops in the 
initial stages of the uprising.40 But we consider that the Soviet Union was absolutely 

37  A szovjet csapatok beavatkozását az 1956. október 23-án kezdődő eseményekbe nagy valószínűség sze-
rint nem is kellett volna külön kérni sem az MDP vezetőinek sem a kormánynak, legfeljebb csak jóvá-
hagyni. Horváth Miklós elemzéséből kiderül, hogy Hruscsov késő este hívta fel Gerő Ernőt, hogy meg-
beszéljék a szovjet csapatok fegyveres fellépését a forradalmárokkal szemben. Lásd: Horváth, 2003. 
59–63.

38  1956. október 30-án az SZKP KB által is jóváhagyott magyarországi kivonulást egy nappal később visz-
szavonták és újabb beavatkozást határoztak el. Az SZKP KB vitáiból is látható, már a szovjet csapatok 
budapesti kivonásában sem volt egyetértés. Lásd: Szereda–Rainer, 1996, 51–65.

39  Az SZKP KB 1956. december 30. határozata, amelyben Hruscsov kifejtette, hogy lehetőség van a Szov-
jetuniótól eltérő kommunista utak kiépítésére is. 

40  Itt adtak egy kis engedményt a határozat körül kialakult vitában az ellenzék számára is. Ezzel érzékeltetve 
számukra, hogy az első szovjet beavatkozás nem volt feltétlenül helyes. De ezt is csak ebben a sokfélekép-
pen magyarázható formában. Ráadásul itt még felkelésnek is nevezték a történteket, amellyel továbbra 
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correct to respond to the call when it was made, and that the attitude of solidarity with 
the Hungarian Goverment’s decision which we adopted in Britain at the time was also 
correct. 

Th e Hungarian working class and people are now faced with a dangerous and 
diffi  cult situation: to re-group their forces in order to prevent the victory of counter-
revolution and rebuild the power of the people. 

Th e sympathy and support of the whole international working class goes out to 
them in this task. 

Th e fi nal lessons of the Hungarian events will become clearer as more facts and 
information emerge. But we can already draw important conclusions from them.

It was absolutely necessary to carry through the correction of the mistakes, abuses 
and injustices which took place as a result of the situation revealed at the 20th Congress 
of the C.P.S.U. It was vital that this should be done quickly and without reluctance 
since unwillingness to correct the mistakes could, only help the enemies of Socialism, 

But it was equally essential to be on guard against all tendencies which in the name 
of reforms lead to the disruption or liquidation of the Party, or the abandonment of the 
basis of Marxism-Leninism. In many Communist Parties, including in our own Party, 
in the natural concern to draw the lessons from the past, proposals have been made 
which would have the eff ect of weakening the Communist Party and belittling its role. 

All these matters are the subject of the vital and important discussions in our Party 
which are going forward in the Branches, in the Commissions established by the 
Executive Committee, and in the Party press. 

Th e events in Hungary will reinforce our determination to thrash out our problems 
still more thoroughly, and in such a way as to ensure that the party collectively grapples 
with, them and unitedly resolves them so as to enable it to fulfi l its task of leading the 
people in action. 

With the lessons of Hungary before our eyes and the challenge of the war in Egypt, 
we sound the call to the whole Party to unite in the fi ght against the class enemy. 

Only when the Communist party is internally weakened can reaction fi nd 
opportunities to strike,   

Despite the gravity of the off ensive of reaction, never in fact has the political 
situation been so favourable for advance. Th e Tory Government’ s war against Egypt 
has resulted in the development of the greatest and most united irovertent Britain has 
seen for generations. 

Never in any previous war has the Government been faced with such opposition 
of the people, including the offi  cial opposition of the Labour Party from the outset.41

is fenntartották, hogy kezdetben nem ellenforradalmi céllal indultak el az események. De ez a kis enged-
mény is okafogyottá vált 1956. november 4. után. 

41  A BKP minden esetben nagy fi gyelmet fordított a Munkáspártra. A velük való esetleges együttműkö-
déstől remélték a parlamenti helyek megszerzését is. Azonban 1956 után a BKP maradék esélyét is el-
vesztette arra, hogy a Munkáspárt bármilyen esemény vagy tervezett politikai akció kapcsán politikai 
szövetségest lásson a Brit Kommunista Pártban. 
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 At the same time as we review and learn the lesson from events abroad, our primary 
task is here in Britain where we live and work and where our duty is to play our part in 
the movement to Socialism,

INTO ACTION TO STOP THE WAR ON EGYPT!
INTO ACTION TO BRING DOWN THIS TORY GOVERMENT!42

3/1:1/1956

42  Az 1956. november 4-i határozatban inkább azt hangsúlyozták volna, hogy fogjanak össze a szocializ-
musért a fehérterror és az ellenforradalom ellen, de ezt végül áthúzták a javaslatban. Lásd: Microform 
Academic Publishers, 2008, 105.
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