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 Rácz János

Kompromisszumra képtelenül

A Brit Kommunista Párt és értelmisége az 1956-os forradalom idején

A Lymbusban legutóbb közölt forrás bevezetőjében a Brit Kommunista Párt (továb-
biakban BKP) 1956. novemberi nehézségeit tárgyaltam.1 Az 1956-os forradalom érté-
keléséről a Végrehajtó Bizottságban (továbbiakban VB) is eltértek a vélemények, ám 
ennél sokkal mélyebb válság alakult ki a párt értelmisége és vezetése között. A VB kép-
telen volt komoly válaszokat adni azoknak az egyetemi csoportoknak, kételkedő tudó-
soknak, akik nem értettek egyet a budapesti harcok moszkvai értelmezésével. A sziget-
országi mozgalom vezetői mégsem gondolták komolyan, hogy sokat veszthetnek a párt 
intelligenciájának lemorzsolódásával. Ennek szellemében fogalmazták meg a most köz-
readott – elsőre semmitmondó – levelet a VB 1956. november 10–11-i ülésén. Az üze-
netet a manchesteri egyetem kommunista csoportjának szánták.2 Az egyoldalas, rövid 
szöveg megfelelő összefoglalása annak, hogy pontosan hogyan képzelték a forradalom 
értékelésének a vitáját a BKP többségét birtokló vezetők. Sajnálták, hogy az értelmiségi 
csoport nem értett velük egyet a Magyarországon történtek jellemzésében, ám biztosak 
voltak benne, hogy hamarosan belátják, a pártvezetés irányvonala megfelelő és a buda-
pesti eseményeket ellenforradalmi lázadásnak kell minősíteni, amelyből egyenesen kö-
vetkezett a szovjet beavatkozás támogatása. A kritikát megfogalmazó elvtársaknak csak 
a tévedéseik konstatálása maradt. A vezetés levelének egyetlen sora sem reagált a man-
chesteri társaság felvetéseire. A súlytalan üzenet nem adott alkalmat az érdemi megbe-
szélésre.

A BKP történetében a párt és az „írástudók” viszonya állandó feszültségekkel volt 
terhes. Az ebből levonható következtetések nem egyediek, jellemzőek valamennyi 
kommunista típusú pártra. Két általános kérdés határozta meg a baloldali radikális szer-
vezetek és a tudomány embereinek viszonyát.

Először is, szükség van-e a munkásmozgalomnak az értelmiségre? Másodszor, mit 
lehet velük kezdeni? Az első kérdésre egyszerűbb a válasz. Nyilván abban az esetben, ha 
az egyetemi intelligencia összeköttetést biztosított a tudományokhoz, a művelődéshez, 
a köz- és felsőfokú oktatáshoz, az elitekhez, akkor egyértelműen igen volt a válasz. Más 
megvilágításban olyan gondolkodókra, akik kritikai attitűddel, magas felelősségérzet-
tel, egyéni véleménnyel rendelkeztek és azt hajlandóak voltak akár a pártvezetéssel 
szemben is képviselni, nem volt szükség. 

1  Rácz, 2015, 385–397.
2  Microform Academic Publishers, 2008, 83. kép.
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A második kérdés jóval bonyolultabb és a BKP számára megválaszolhatatlan ma-
radt. Megértéséhez érdemes elkalandoznunk az 1956-os forradalmat jóval megelőző 
időszakra. Legfőképpen azért, mert nem szabad elfelejtkeznünk az osztályharc elméle-
téről, amely az 1930-as évekig meghatározta a BKP és a pártonkívüli, illetve a baloldali 
értelmiség viszonyát is.

Az osztályharc nem egy odavetett marxista–leninista dogma volt a szigetországi 
kommunista mozgalomban, hanem a megélt tapasztalat is alátámasztotta. Az egyete-
mista diákok sztrájktörő munkavállalása nem volt a legkedvesebb emlék. Ezért a fel-
sőoktatási intézmények kezdetben reakciós elitképzők voltak a párt számára. A Kom-
intern szabályai szerint, csak a mozgalom értelmisége toborozhatott tagokat a diákok, 
professzorok, írók közül.3

A két világháború között a szituáció megváltozott. Benito Mussolini és később 
Adolf Hitler politikai színre lépése aktivizálta az intellektuális élet szereplőit. Sorra ala-
kultak a kommunista sejtek a különböző brit felsőoktatási intézményekben. 1931-ben 
Cambridge és a londoni egyetem, majd a következő évben Oxford, Reading, Durham, 
Leeds és Manchester következtek.4

1934-ben már odáig jutott a pártvezetés, hogy elismerte, szükségük van az egyetemi 
diákságra. A párt kiemelt funkcionáriusa, William Gallacher5 a cambridge-i hallgatók-
nak azt fejtegette, hogy a mozgalomnak kellenek azok az emberek, akik jó tanulók, jó 
tudósok, jó tanárok. A BKP nyitott az értelmiség felé, azonban ennek során a mozga-
lomba kerültek azok a fi atalok is, akik később legendás szovjet kémek lettek. A legis-
mertebb közülük Kim Philby volt.6

Mégis ezek az egyetemisták, fi atalemberek, tudósok nem osztották mindenben a 
BKP vagy akár a Szovjetunió Kommunista Pártjának (továbbiakban SZKP) vélemé-
nyét. A miértekre több válasz is lehetséges, de a legvalószínűbbnek látszó magyarázat a 
korosztályok közötti különbségben keresendő. Miközben a BKP-t ténylegesen a marká-
ban tartó hivatásos kommunista vezetés az 1917–18-as forradalmi Oroszország törté-
néseit megtapasztaló idősebb generációhoz tartoztak, az 1930-as, 1940-es évek egyete-
mistái sokkal inkább a fasizmus veszélyei miatt csatlakoztak a szervezethez.7 Ennek 
súlyos következményei voltak a VB-tagok számára. A náluk fi atalabb értelmiség ugyan-

3  Beckett, 1995, 84.
4  Uo.
5  William Gallacher (1881–1965) 1881. december 25-én született a skóciai Paisley-ben. Miután befejezte 

a helyi iskolát, rézöntőként dolgozott. Gallacher a Független Munkáspárt tagja volt, mielőtt belépett 
volna a Szociáldemokrata Szövetségbe. Később a Brit Kommunista Párt alapító tagja lett. Ellenezte a kap-
csolatot a Munkáspárttal, habár – miután találkozott Leninnel Moszkvában – megváltoztatta ezt a néze-
tét. 1935-ben parlamenti képviselő lett. 1945-ben Phil Piratinnal, egy másik Brit Kommunistával együtt 
kerültek be a parlamentbe. Gallachert a háborút követő szembenállása a hidegháborúval és a NATO-val 
népszerűtlen politikussá tette. Az 1950-es választásokon nem került be a képviselőházba. 1956 és 1963 
között a Brit Kommunista Párt elnöke volt. 1965. augusztus 12-én halt meg. John Simkin, Spartacus 
Educational http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUgallacher.htm (2012. június 04.)

6  Beckett, 1995, 84–85.
7  A pártfőtitkár John Gollan 1911-ben született, de a párt főideológusának számító Rajani Palme Dutt 

1896-ban, a Daily Worker főszerkesztője, John Ross Campbell 1894-ben.
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is idealizálta a kommunizmust. Ezért amikor kiderült, hogy az általuk vakon követett 
eszme nem ismeri a humanizmust és a Szovjetunió érdekei mindent felülírnak, felvállal-
ták a vitákat.

A VB tagjai nem mutattak túl sok empátiát, amikor az értelmiségiek kritizálták a 
magyar események szovjet megítélését. A Peter Wexler8 által vezetett manchesteri cso-
port már a Daily Worker 1956. november 5-i számában közölt VB-határozat előtt rea-
gált.9 Az általunk most közölt nyilatkozatból kiderül, hogy teljesen helytelennek tartot-
ták a magyar forradalom BKP általi megközelítését. Nem értettek egyet abban, hogy a 
budapesti események célja a Horthy-korszak visszaállítása lett volna. Elítélték a szovjet 
hadsereg beavatkozását.

Tapasztalniuk kellett, hogy a BKP csupán két általános szabály szerint működik, 
ahol az első pont: a VB-nek mindig igaza van, és amennyiben mégsem, akkor is az első 
direktívát kell hatályosnak tekinteni. Ugyanez a sors várt azokra a történészekre is, akik 
nem voltak hajlandóak elfogadni a szigetországi kommunista vezetés tagokon gyako-
rolt egyeduralmát. John Saville10 és E. P. Th ompson,11 bár marxista történésznek vallot-
ták magukat, képtelenek voltak összeegyeztetni az ideológiáról vallott nézeteiket a 
BKP irányvonalával. A párt történész bizottságát a közismert Eric Hobsbawm vezette. 
Miközben Saville és Th ompson hozzáállása az 1956-os magyar forradalomhoz objektív 

 8  Peter Jacob Wexler (1923–2002). Brit szótárszerkesztő és nyelvész, egyetemi tanár. A Manchesteri 
Egyetemen működő marxista nyelvész csoport tagja. Famousfi x http://m.famousfi x.com/p30802885/
peter-wexler/. (2012. június 18.)

 9  Microform Academic Publishers, 2008, 84. kép.
10  John Saville (1916–2009), marxista történész. John Stamatopoulos néven született 1916. április 2-án 

Gainsborough közelében, egy görög mérnök fi aként. Édesanyja később újraházasodott, és így kapta meg 
a John Saville nevet. Ösztöndíjat szerzett és 1934-ben kezdett el tanulni a Londoni Gazdasági Egyete-
men. Kezdetben a Munkáspártba akart belépni, de aztán a párt a spanyol polgárháború kapcsán köve-
tett politikája miatt elállt ettől. Saville végül Harry Pollitt pártfőtitkár beszédeinek hatására lett a BKP 
tagja. A második világháború alatt elutasította a tiszti kinevezést és Liverpoolban légelhárító tüzérként 
szolgált. 1943-ban Indiába vezényelték. 1945-ben főtörzsőrmesterré nevezték ki. 1947-ben a gazdaság-
történet előadójának nevezték ki a Hull-i Egyetemen. Saville mint a BKP történész csoportjának tagja, 
támogatta Nagy Imre miniszterelnök politikáját, amelynek eredményeként végül el kellett hagynia a 
pártot. Marxista meggyőződésű maradt és egyesítette erőit E. P. Th ompsonnal, akivel Th e New Reasoner 
néven folyóiratot adtak ki. 1958-ban Saville és más baloldali történészek megalapították a Munkástörté-
neti Tudományok Társaságát. Szerkesztője volt a munkásmozgalmi életrajzok kézikönyv tíz részének is 
(Dictionary of Labour Biography 1972–2000). 1982-ben vonult nyugdíjba a Hull-i Egyetemről. 2009. 
június 13-án halt meg. John Simkin, Spartacus Educational, http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/
HISsaville.htm (2012. június 18.)

11  Edward Palmer Th ompson (1924–1993), 18–19. századi angol társadalomtörténetet kutató marxista 
történész, metodista misszionárius családban született. A második világháború alatt Olaszországban és 
Afrikában szolgált tankparancsnokként. 1946-ban végzett Cambridge-ben, és itt csatlakozott a BKP-
hoz. 1956-ban a magyarországi forradalmat eltipró szovjet politika miatt kiábrándult a kommunis-
ta mozgalomból és Th e New Left  Review néven újságot alapított. Hamarosan több illúzióját vesztett 
baloldali értelmiségi csatlakozásával egy nem kommunista szervezetet hozott létre. 1965-től a War-
wicki Egyetemen kezdett tanítani. Az 1980-as évek elején, a NATO nyugat-európai rakétatelepítési 
terve miatt, fellépett a nukleáris leszerelés érdekében. Britannica http://www.britannica.com/biog-
raphy/E-P-Th ompson. (2012. június 18.)
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volt, és ezért elutasították a BKP állásfoglalását, Hobsbawm más megoldást választott. 
Levelet írt a párt napilapjában, amelyben lényegében támogatta a szovjet beavatkozást, 
de kifejezte sajnálkozását is. A kitűnő tudós visszaemlékezésében az alább idézett levél-
ről elfeledkezett.12

„Minden szocialistának meg kellene értenie, hogy egy Mindszenty Magyarországa, 
amely valószínűleg az ellenforradalom és az intervenció bástyája lett volna, akut és ko-
moly veszélyt jelentene a Szovjetuniónak, Jugoszláviának, Csehszlovákiának és Romá-
niának, amelyekkel határos. Ha mi lettünk volna a szovjet kormányzat helyzetében, be 
kellett volna avatkoznunk, ha a jugoszláv kormány helyében lettünk volna, támogat-
nunk kellett volna a beavatkozást. […] a népmozgalom elnyomása idegen hadsereg által 
akármennyire elhibázott is, a legjobb, de tragikus szükségszerűség, és így kell tekinteni 
rá. Miközben nehéz szívvel helyeseljük, ami most Magyarországon történik, azért 
őszintén ki kell mondani, hogy úgy gondoljuk: a Szovjetuniónak vissza kell vonnia a 
csapatait Magyarországról, amint lehetséges. Ezt kellett volna nyilvánosan kijelentenie 
a Brit Kommunista Pártnak […]”.13 

Hobsbawm szívesebben idézte, hogy aláírt egy kollektív tiltakozó levelet a magyar 
forradalom eltiprása miatt. A nyilatkozatot 1956. november 18-án elküldték a Daily 
Worker számára. A kommunista napilapban nem jelenhetett meg, ezért a New States-
man és a Tribune 1956. december 1-jei számában közölték az üzenetet.14 Saville és 
Th ompson hamarosan kilépett a pártból, miközben Hobsbawm 1989-ig tagja maradt a 
szervezetnek. 2003-ban azt nyilatkozta a Th e New York Timesnak, „Nem akartam szakí-
tani azzal a tradícióval, amely az életem volt és mindazzal, amit akkor gondoltam, ami-
kor belekerültem”.15 A híres történész hajlamos volt bizonyos kompromisszumok meg-
kötésére, tisztában lehetett azzal, hogy a BKP politikusai ezt nem fogják megtenni.

A szigetországi kommunista vezetés a megoldások keresése helyett kitartott a ma-
gyar ügyben kialakított álláspontja mellett, és inkább szembenézett az 1930-as,  1940-es 
években toborzott intelligencia elvesztésével.

12  Hobsbawm, 2008.
13  Hobsbawm, 1956.
14  Hobsbawm, 2008, 235.
15  Hobsbawm, 2012.
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Források16

1.

Resolution of Manchester University Graduates’ Branch, 5 Nov. 195617

On the situation in Hungary we have at least one reliable report (C. Coutts18 in DW19 
of NOV. 3)20 which runs counter to the line of today’s DW. Th e general aim of the re-
volt seems to have been a return to the 1947 régime.21 In this view the USSR, by its in-
tervention, is seeking to export revolution.

In placing sole reliance on Moscow reports (which called the Poznan riots foreign 
– inspired), even where these are not in accord with its own direct information, the 
CPGB is exposing itself to a complete and irremediable isolation.

We believe that the main responsibility for the present tragic situation lies with the 
Soviet and Hungarian parties’ actions over the past ten years, and that nothing to be 
gained by armed intervention, which merely perpetuates the evils of the past. It is not 
enough merely to admit crimes and errors : the price must be paid, even if it involves 
allowing Mindszenty to advocate capitalism.

We condemn the use of Soviet troops to export revolution , call upon the EC22 to 
reverse its attitude on Hungarian situation ; and resolve to do everything we can to bring 
this reversal about. (Passed unanimously, one member absent).

P. J. Wexler
(secretary.)

16  A forrásokat az eredeti szövegváltozattal, javítások nélkül közöljük.
17  Microform Academic Publishers, 2008, 83. kép.
18  Charlie Coutts, a BKP tagja volt és az 1956-os forradalom idején a Világ Ifj úság című lapnál dolgozott 

Budapesten. 
19  Th e Daily Worker, a BKP napilapja, ekkor John Ross Campbell a főszerkesztője.
20  A Daily Workerben, 1956. november 3-án közölt Coutts-interjúra hivatkoznak. Coutts-t Peter Fryer, a 

Daily Worker Budapestre küldött tudósítója kérdezte a magyar forradalomról. Coutts szerint a magyar 
nép egyáltalán nem utasított el mindent, ami 1945 után történt. Elsősorban az váltott ki ellenérzéseket, 
hogy a magyaroknak nem engedték meg a „saját szocializmusuk felépítését”: A BKP vezetőit érdeklő 
ellenforradalmi veszélyről is nyilatkozott. „Nem akarom minimalizálni a visszatérő emigrációval járó 
veszélyt, de amennyiben a forradalmi bizottságok össze tudnak kovácsolni egy egységet az olyan álta-
lános követelések alapján, mint egy független, demokratikus, szocialista Magyarország, akkor az összes 
ellenforradalmi törekvés el fog bukni […].” Lásd Fryer, 1956.

21  A manchesteri csoport nem támogatta azokat a kommunista törekvéseket, amelyek a Horthy-korszak 
visszaállításának kísérletével vádolták meg a magyar forradalmárokat.

22  Executive Committee.
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Dist: EC
 DW
 Area Ctee23, for attention District Ctee also
 Staff  Ctee.
 fi le

2.

MANCHESTER UNIVERSITY GRADUATES24

15th November, 1956
Comrade P. Wexler,
MANCHESTER UNIVERSITY GRADUATES BRANCH
c/o. LANCS. & CHESIRE DISTRICT.

Dear Comrade,
Further to my letter of the 9th November, your resolution of November 5th came 

before the Executive Committee at its meeting last week-end.25

You will have seen the views of the Executive Comittee in the report which I made 
to it, and which it unamiously endorsed, published in the Daily Worker on Monday.

I am sorry that your Branch does not fi nd itself in agreement with the views of the 
Executive Committee on the events in Hungary, but I am quite certain that the Execu-
tive Committee is correct in its attitude; that further developments will show this, and 
that many comrades who are now critical of the E.C., will realise later on that the Exe-
cutive Committee has taken up a correct attitude on this question.26

We will continue to publish as much information as possible, and we hope you will 
give it your serious consideration.

Best wishes,
Yours fraternally,

GENERAL SECRETARY.27

23  Committee.
24  Microform Academic Publishers, 2008, 84. kép.
25  BKP VB 1956. november 10–11. ülése. A BKP VB, 1956. november 3–4. között tárgyalt álláspontjáról 

lásd: Rácz, 2014, 385–397. 
26  Az üzenet burkolt felszólítás arra, hogy a manchesteri csoport revideálja az álláspontját. 
27  A BKP főtitkára John Gollan volt.
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Rövidítések, forrás- és irodalomjegyzék

Microform Academic 
Publishers 2008  EC MATERIALS, 1956, CP/CENT/EC/04/02 EC 

MEETING, 1956. november 10–11. Lásd: http://www.
communistpartyarchive.org.uk/browse.php?pid=ec-1956 
(Letöltés: 2014. augusztus 26.)
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