
SZENTESI RENÁTA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM VISSZHANGJA 
A KELETNÉMET ÉRTELMISÉG KÖRÉBEN

1956 októberének végén a lengyelországi politikai változásokról érkező hí-
rek után a magyar forradalom eseményeiről szóló információk hozták láz-
ba a keletnémet közvéleményt. Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egy-
ségpárt (NSZEP)1 Központi Bizottságának első titkára – tartva az 1953-as
júniusi berlini felkelés megismétlődésétől, valamint a magyar és lengyel re-
formtörekvések katalizátor-hatásától – aggodalommal követte nyomon
a magyar fejleményeket. Az állampártot kiszolgáló médiumok ellenforra-
dalomról és nyugati provokátorok által felbujtott Horthy-fasiszta bandák
államellenes akcióiról számoltak be.2 A keletnémet lakosság e hivatalos
kommentárok ellenforradalomról, illetve a nyugati adók forradalomról és
a szovjetek ellen folytatott szabadságharcról szóló híreinek alapján alakí-
totta ki véleményét. 

Bár szinte valamennyi társadalmi rétegben akadtak, akik érdeklődéssel
követték a magyarországi helyzet alakulását, az értelmiség bizonyult a leg-
fogékonyabbnak és reagált a legaktívabban 1956 őszén. A párt vezetősége a
felsőoktatási intézmények hallgatóiból, valamint az ellenzéki kommunista
entellektüelekből szerveződött csoportosulások tevékenységét ítélte a leg-
veszélyesebbnek.

Milyen szerepet játszottak a forradalom eseményeiről érkező hírek és in-
formációk az egyetemisták, az írók és a publicisták tevékenységében?
Jelentett-e 1956 őszén valós veszélyt az „entellektüelek rebelliójának” titu-

lált értelmiségi ellenállás a hatalomra
nézve? E kérdésekre – az előzmények
felvázolása után – elsősorban NSZEP-
és Stasi-iratok, valamint a szemtanúk
visszaemlékezései tükrében próbálok
választ keresni.
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1 A Német Szocialista Egységpárt (So zia -

listische Einheitspartei Deutsch lands,

SED), röviden Egységpárt 1946-ban

alakult meg.

2 Lásd többek között Neues Deutschland,

1956. 10. 25., 27. és 1956. 11. 6.
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A KELETNÉMET ÉRTELMISÉG ÉS A HATALOM 
A FORRADALOM ELŐESTÉJÉN

Az NDK Kultúrszövetsége (Kulturbund der DDR)3 1956 februárja és áp-
rilisa között – a párt megbízásából – felmérést készített az értelmiség álta-
lános hangulatáról.4 A május közepére elkészült jelentés négy különböző
értelmiségi csoportot különböztet meg az NDK-ban: 1. pártértelmiség, 2.
haladó, lojális, együttműködő entellektüelek, 3. semleges álláspontot kép-
viselő és 4. a kormány politikáját nyíltan elutasító értelmiségiek. A doku-
mentumban összeállítást olvashatunk azokról a tényezőkről, amelyek 1956
tavaszán az értelmiség magatartását befolyásolták. A társadalmi faktorok
között első helyen szerepel a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) XX.
kongresszusának hatása, különösen a Sztálin tevékenységét elítélő vitaindí-
tó hruscsovi beszédé, amelyet többen is tisztítótűzként emlegettek.5

A pártvezetést nem véletlenül érdekelte az értelmiség hangulata 1956
tavaszán: amikor a desztalinizáció egyik csúcspontjának számító Hruscsov-
beszéd híre 1956 márciusában – a nyugati lapoknak és rádióadásoknak kö-
szönhetően – az állami híradások hiányossága ellenére is eljutott a keletné-
metekhez, a kortárs visszaemlékezések szerint – a kezdeti elbizonytalanodás
és sokk után6 – a társadalom minden rétegét megmozgató szellemi felfris-
sülés jelei mutatkoztak. A munkahelyeken, az egyetemeken és egyéb intel-
lektuális körökben zajló beszélgeté-
sek a szovjet változásokat s más aktu-
ális politikai kérdéseket feszegettek. 

1956 tavaszán az értelmiség köré-
ben új remények ébredtek az NDK
politikai életének demokratikus át-
alakítását illetően is. Gustav Just, a
Sonntag című kultúrpolitikai hetilap
egyik szerkesztője arról ír memoárjá-
ban, hogy a XX. szovjet pártkong-
resszus után az írók egy része a szov-
jet vezetés reformjainak konzekvens
folytatásában hitt.7 Abban is remény-
kedtek, hogy a szovjetek nem fogják
tartósan Ulbricht konzervatív irány-
vonalát támogatni.8
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3 Az 1945-ben megalakult, több név- és

személycserét megért Kultúrszövetség

(Kulturbund) az NSZEP felügyelete

alatt álló kultúrpolitikai tömegszervezet

volt. 1956-ban Johannes R. Becher köl -

tő, az NDK kulturális minisztere állt

a szervezet élén.

4 Prokop (2006) 313–326. p.

5 Uo. 314–316. p.

6 Erich Loest író azt írta visszaemlékezé-

sében, hogy miután másokhoz hasonló-

an a XX. kongresszus „széttörte világ-

képét”, a mindent feltáró igazságról

akart írni. Loest (1990) 43. p.

7 Just (1990) 109. p.

8 Uo.
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A XX. kongresszus utáni hónapokban a pártvezetés magatartása rendkí-
vül ellentmondásos volt. Születtek reményre okot adó intézkedések, mint
például a számos politikai elítéltet szabadon bocsátó júliusi amnesztiaren-
delet.9 Ezek hátterében viszont vélhetően Ulbricht hatalomféltése állt, s
a lakosság megnyugtatására szolgáló rendeletek és ígéretek feltehetően a
pártvezér „cukor és korbács” taktikájának részét képezték.10 A Stasi-jelen-
tések szerint Walter Ulbricht a lakosság minden rétegében rendkívül nép-
szerűtlen volt.11

A Sztálint köztudottan példaképének tartó Ulbricht hivatalos plénu-
mokon elhangzott nyilatkozatai is azt bizonyították, hogy valójában nem
kívánt gyökeresen változtatni politikáján. Az NSZEP március végi III. kon-
ferenciáján például csak nagyon röviden érintette a közvéleményt foglal-
koztató aktuális politikai kérdéseket – például Hruscsov beszédét –, ehelyett
az új ötéves tervre helyezte a hangsúlyt.12 Önkritika gyakorlására azután
sem került sor, hogy Karl Schirdewan, a Politbüro (PB) tagja és a KB párt-
és tömegszervezetekért felelős vezetője, valamint más pártfunkcionáriusok,
mint például Ernst Wollweber állambiztonsági miniszter és Fred Oelßner
PB-tag is reformokat sürgettek. Schirdewan véleménye az volt, hogy véget
kellene vetni Ulbricht egyeduralmának, valamint változtatásokra lenne
szükség, hogy csökkentsék az NSZEP, a tömegszervezetek és a lakosság kö-
zötti, egyre növekvő szakadékot.13 Ulbricht értelmiség körökben gyakran
idézett mondata, amely a XX. kongresszus eseményeire adott első hivatalos
médianyilatkozatában hangzott el – „Sztálin és művei ezentúl nem tartoz-

nak a klasszikusok közé”–, ironikus
megnyilvánulásokra, de egyben kiáb-
rándultságra is okot szolgáltatott.14

Just visszaemlékezése szerint Ulbricht
a keletnémet ifjúság szemére vetette,
hogy túl sokat foglalkozik Sztálinnal.15

Az NDK írószövetségében április
közepétől indultak meg a viták a XX.
kongresszusról és a csalódást okozó
III. pártkonferenciáról.16 Még a párt-
hoz addig lojális kommunista értelmi-
ség egy része sem volt elégedett az eny -
hülés mértékével, és mind nagyobb
ellenállást tanúsított a hatalommal
szemben.17 Bár a párt kultúrpolitiká-
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9 Foitzik (2001) 44. p.

10 Hoffmann (2003) 66. p.

11 Wolle (2001) 305–306. p.

12 Just (1990) 51. p. 

13 Hoffmann (2003) 67. p. 

14 Neues Deutschland, 1956. 3. 4.

15 Just (1990) 51. p.

16 Az írószövetségben zajló vitákról lásd

részletesen Brandt (2002) 100–115. p.

17 Az értelmiség 1956-os aktivizálódása

különösen érzékenyen érintette a párt

vezetőit, akiknek a negyvenes évek kö-

zepétől kezdve nem titkolt szándéka volt

párthű értelmiségi réteg létrehozása, s a
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jával elégedetlenkedő Hans Mayer
irodalomtörténész élesen bírálta az
NDK-ban megjelenő szocialista rea-
lista művek egyhangúságát,18 a kultu-
rális életben megfigyelhető volt egy-
fajta lazulás. Az NDK legnagyobb
könyvkiadója, az Aufbau például Ilja
Ehrenburg Olvadás című regényéből
jelentetett meg részleteket, a folyó-
iratok – így a Deutsche Zeitschrift für
Philosophie és az Eulenspiegel – az addi-
giakhoz képest színesebb palettát kí-
náltak olvasóinak.19 A Sonntag olyan
vitairatokat, prózai és lírai műveket is
megjelentetett, amelyek – burkoltan
vagy radikálisan – a keletnémet poli-
tikai rendszert bírálták, s korábban
valószínűleg fennakadtak volna a szi-
gorú cenzúra rostáján; például Ger-
hard Zwerenz és Günter Kunert ver-
seit,20 valamint Déry Tibor és Háy
Gyula néhány írását.21 A pártkiadók
viszont bevételkiesésről panaszkod-
tak, mivel már szinte senki nem akart
Sztálin-köteteket vásárolni.22

Néhány dokumentum arról is be-
számol, hogy az egyetemisták Sztálin
szerepéről vitatkoztak, és sokan kí-
váncsiak lettek volna Hruscsov beszé-
dének teljes szövegére is, mint például
a berlini Humboldt Egyetemen mű-
ködő úgynevezett Jacobiner (Jakobi-
nus) Club tagjai.23 A diákok már tavasz
óta több felsőoktatási intézményben
reformokat sürgettek; például szeret-
ték volna elérni, hogy több fakultatív
és kevesebb kötelező tantárgyat ve-
hessenek fel. Demonstrációra is sor

57

hangzatos „Írók államának” megterem-

tése. Ennek érdekében több intézkedés

is született, például az egyetemi felvéte-

leknél a munkásszülők gyermekeit ré-

szesítették előnyben a polgári szárma-

zásúakkal szemben. A művészeket és

írókat kedvezményekkel (lakás, biztos

jövedelem és telefon) igyekezett maga

mellé állítani a hatalom. Ez az „elit” ér-

telmiségi réteg az ötvenes évek elején

jelentősen jobb körülmények között élt,

mint például lengyel vagy magyar kol-

légáik. Nem is volt hiány „állami” szer-

zők műveiben. Kurt Barthel Sztálint

dicsérő versei például a pártvezetés

megelégedésére szolgáltak. Mások nem

hajlottak az elvárásoknak megfelelő

szocialista realista költemények és regé-

nyek megírására, s inkább a passzivitást

választották, vagy elhagyták az NDK-t.

Többek között ezzel is magyarázható,

hogy az 1953. júniusi berlini felkelés

idején az értelmiség – szemben a mun-

kásokkal – viszonylag tartózkodóan vi-

selkedett, amiért a pártvezetés hivatalo-

san is háláját fejezte ki. 

18 Jäger (1995) 82. p.

19 Lokatis (2003) 33–34. p.

20 Sonntag, 1956. 7. 1. és 1956. 9. 16.

21 Uo. 1956. 10. 7. és 1956. 10. 28.

22 Lokatis (2003) 34. p.

23 Analyse der Feindtätigkeit innerhalb der

wissenschaftlichen und künstlerischen In-

telligenz. A továbbiakban Analyse der

Feindtätig keit… Stiftung Archiv der

Parteien und Massenorganisationen der

DDR im Bundesarchiv (SAPMO-BArch)

DY 30/ IV 2/1/182. 63. p.
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került, többek között a weimari Zenei Főiskolán.24 Az őszi szemeszter kez-
detén egyre több egyetemen fogalmazódtak meg a diákok reformkövetelései,
amelyek az orosz nyelv és a Társadalomtudomány alapjai címmel oktatott
tantárgy eltörlését és – feleslegesnek tartva az FDJ (Freie Deutsche Jugend)
tevékenységét – párttól független hall gatói szervezetek megalakítását szor-
galmazták.25

A keletnémet pártvezetést az általános elégedetlenség mellett – nyár óta
egyre több ipari üzemben sztrájkoltak a munkások – a júniusi poznańi fel-
kelésről és a Magyar Dolgozók Pártjának gyengüléséről szóló hírek is nyug-
talanították. Az értelmiség körei ben az SZKP XX. kongresszusa után fel-
színre törő politikai érdeklődés a lengyel változások híreit nyomon követve
új impulzusokat kapott.26 Egyre több elismertnek számító értelmiségi – pél-
dául a párton kívüli filozófus, Ernst Bloch és a Humboldt Egyetem iroda-
lomprofesszora, Alfred Kantorowitz – rokonszenvezett a lengyel reform-
mozgalommal, és örömmel üdvözölték a Lengyel Egyesült Munkáspárt
(LEMP) október 19–21-i, 8. plénumán a párt Központi Bizottságának első
titkárává választott Gomułka kinevezését.27 Pár nappal később a Sonntag
munkatársai felkeresték a lengyel kultúrattasét, hogy – a hivatalos média
objektív híradásait hiányolva – informálódjanak a lengyel eseményekről, és

szimpátiájukról biztosítsák a lengyel
reformmozgalmat.28

A Sonntag szerkesztői – egy Len -
gyel országról szóló kommentáron kí-
vül – a magyar Petőfi Körről is cikket
akartak megjelentetni.29 Günter Ku-
nert, a lap munkatársa kapta a felada-
tot, hogy Budapestre utazva minél
több információt gyűjtsön a kör tevé-
kenységéről. Az utazás azonban meg-
hiúsult, mivel a magyar forradalom
kitörése után törölték a Magyaror-
szágra induló repülőjáratokat.30

Egy október 24-i Stasi-jelentés
szerint az NDK közvéleménye még a
lengyel eseményekkel volt elfoglal-
va.31 A beszámoló arról tanúskodik,
hogy a munkások körében és az egye-
temeken is élénk beszélgetések zaj-
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24 Prokop (2006) 52. p.

25 Uo. 55. p.

26 A lengyel reformmozgalom NDK-beli

értelmiségi fogadtatásáról lásd részlete-

sen Brandt (2002).

27 Uo. 164–166. p.

28 Just (1990) 94. p.

29 Kunert (1997) 196–197. p.

30 Uo.

31 Kurzinformation zu den Ereignissen in

Volkspolen und der Ungarischen Volksre-

publik. A továbbiakban Információ… Die

Bundesbeauftragte für die Unter lagen

des Staatssicherheitsdienstes der ehema-

ligen DDR, Ministerium für Staatssi -

cherheit (BStU, MfS) Allg., 73/56., Ab-

teilung Information. Berlin, 1956. 10.

24. 1. p.
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lottak. A lipcsei diákok többek között a média Lengyelországról szóló hí-
reit kevesellték, például a Nyugaton, sőt már Magyarországon is közzétett
teljes Go mułka-beszédet szerették volna mie lőbb olvasni vagy hallani.32

Potsdamban olyan vélemény is elhangzott, hogy a Központi Bizottság nem
bízik a népben, vagy egyszerűen csak ostobának nézi az embereket.33

Valószínű, hogy az amúgy is zaklatott légkörben a lelkes értelmiségi cso-
portosulások a magyar eseményektől függetlenül is folytatták volna az aktív
politizálást, de ezt utólag már lehetetlen bizonyítani. Kétségtelen viszont,
hogy a magyar forradalom kirobbanásának híre katalizátorként hatott. 

A FORRADALOM FOGADTATÁSA AZ ÉRTELMISÉG KÖRÉBEN

A felsőoktatási intézmények diákjainak reakciója 

A különböző értelmiségi csoportok reagálásnak intenzitását és a résztvevők
számát tekintve a diákok adtak a legnyíltabban hangot véleményüknek.
A keletnémet sajtó igyekezett tompítani, sőt elhallgatni a magyar forradal-
márokkal szimpatizáló és a magyar diákok követeléseit példaértékűnek te-
kintő megnyilvánulásokat. Például a párt központi lapja, a Neues Deutsch-
land október 26-i száma az ellenforradalmi bandák garázdálkodása mellett
a keletnémet egyetemisták hatalom iránti szolidaritásáról és a magyar ellen-
forradalmárokkal szembeni ellenérzéséről is beszámolt.34 Valóban akadtak
olyan főiskolai csoportok, amelyek több ipari üzem dolgozóihoz hasonlóan
részvéttáviratokat küldtek „a fasiszta bandák” által sanyargatott Magyaror-
szágra.35 Egy berlini iskolában és az egyik rendőrőrsön például nemzetközi
csapatok szervezését is javasolták az ellenforradalom leverésére.36

A Neues Deutschland a kezdeti hallgatás után, október 25-én és 27-én cik-
keket közölt arról, hogy a hatalom, a munkások és a segítségükre siető szov -
jet csapatok együttes erőfeszítéssel felszámolták a fegyveres fasiszta lázadók
ellenállását.37 Több értelmiségi is fel-
háborodott ezeken az írásokon. Ernst
Bloch tanítványa, a Jénai Egyetem
egyik tanársegédje, Günter Zehm így
írt barátjának, Gerhard Zwerenznek:
„Amit siránkozó újságjaink titkolni
akarnak, az, hogy egyértelműen a
modern történelem 1917 óta legna-
gyobb forradalma tört ki Magyaror-
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32 Uo. 3. p. 

33 Uo. 4. p. 

34 Neues Deutschland, 1956. 10. 26.

35 Cseh (2005) 74. p.

36 Információ az egyiptomi és a magyar ese-

ményekhez. BStU, MfS, Allg. 79/56,

Berlin, 1956. 11. 02. 6. p.

37 Neues Deutschland, 1956. 10. 25. és 27.
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szágon (az itteni sajtó »ellenforradalomnak« titulálja), ahol az igaz forra-
dalmárok győztek.”38

A Stasi a számukra „kellemetlen” lakossági reakciókról is tájékoztatta a
párt vezetőit. Az év elején megalakult egyetemi vitakörök egy része ugyanis
Gomułka hatalomra kerülésén és a magyar felkelés kezdeti sikerein felbuz-
dulva új lendületet kapott. Az október 25-én készített Stasi-beszámoló sze-
rint például a berlini Humboldt Egyetemen október 24-én éjjel „ellensé-
ges” röplapokat szórtak szét, amelyekben a diákok azt követelték, hogy
több információhoz juthassanak a világ eseményeivel kapcsolatosan.39

Az egyetemen tanító Robert Havemann professzor a körzeti vezetőség vé-
leménye szerint „a párt irányvonalának nem megfelelő” előadást tartott.40

Egy berlini művészeti főiskolán a lengyel és a magyar helyzetet megvitató
összejövetelt követeltek.41

Október 25-én a Jénai Egyetem Bölcsészettudományi Karán a történe-
lem szak FDJ-vezetői tízpontos tervezetet állítottak össze FDJ-vélemények
és javaslatok a demokrácia és az egyetemi élet problémáira az NDK-ban címmel,
amelyet az egyetem faliújságára függesztettek ki.42 A szerzők a politikai
életben megfigyelhető hiányosságok pótlására a következőket javasolták: 1.
a sajtó eddigi egyoldalú tudósításainak megváltoztatása; 2. frissebb infor-
mációk és a lapok saját véleményének közzététele a politikai kérdéseket il-
letően; 3. nyílt és kritikus vita a kormánypolitika alapvető kérdéseiben is,
nagyobb tér a sajtónak; 4. a párt és a kormány vezetőinek véleménykülönb-
ségét akkor se titkolják el a közvélemény előtt, ha az a párt KB-tagjainak
többségi véleményével ellentétben áll; 5. a nyugatnémet egyetemi lapok és
a fontosabb napilapok legyenek hozzáférhetőek az egyetemeken; 6–7. az
FDJ jogainak bővítése, demokratikus egyetemi választások; 8. ösztöndíj-
emelés; 9. cserediákprogramok szervezése az NSZK-ba; 10. hallgatói ügyekkel

foglalkozó diákkongresszus évenkén-
ti összehívása, amelynek fő feladata
új felsőoktatási program létrehozása
lenne.

Az október 26-i Stasi-irat szerint
sokan a lengyel események következ-
ményének tekintették a magyar felke-
lést.43 Voltak, akik az „ellenforradal-
márokkal” szemben foglaltak állást,
de erősödtek a szovjet- és pártellenes
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38 Analyse der Feindtätigkeit … 38. p.

39 Információ a magyar és lengyel esemé-

nyekről. BStU, MfS, Allg. 74/56. Berlin,

1956. 10. 25. 1. p.

40 Uo. 

41 Uo. 1–2. p.

42 Fritsch–Nöckeln (2000) 13. p. 

43 Információ a magyar és a lengyel esemé-

nyekről. BStU, MfS, Allg. 75/56. Berlin,

1956. 10. 26. 4. p.
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hangok is.44 A hangulatjelentések szerint a lakosság jelentős hányada és a
párttagok egy része is az osztrák és a svájci adókat „hallgatta le”, arra hivat-
kozva, hogy a hazai adók nem az igazságról tudósítanak.45 Nagy az emberek
tanácstalansága – olvasható az egyik jelentésben –, ami részben a különbö-
ző, egymásnak ellentmondó híresztelésekkel is magyarázható.46

Míg az október 27-i jelentés arról tájékoztatott, hogy az értelmiség nagy
része visszafogottan viselkedik, és várakozó álláspontra helyezkedett, a
felsőoktatási intézményekben uralkodó állapotokat aggasztónak ítélte.47

A Hum boldt Egyetemen például a diákok demonstrációját a párt gyors be-
avatkozása akadályozta meg. Többek között a lipcsei, a rostocki és a drez-
dai diákok, valamint a berlini Humboldt Egyetem hallgatói hozták nyilvá-
nosságra követeléseiket. Programjuk – a jénaiéhoz hasonlóan – független
diákszervezetek létrehozásán és objektívabb médiainformációk követelésén
túlmenően az orosz nyelv és a Társadalomtudományok alapjai című tárgyak
eltörlését tartalmazta.48 Több Stasi-irat szerint néhány főiskolán a pártve-
zetők, különösen Ulbricht leváltásának gondolata is felvetődött.49

Ha a tervezeteket összevetjük a magyar diákok által összeállított követe-
lésekkel, kiderül, hogy a keletnémeteké enyhébb formában fogalmazódott
meg, és nyílt plénum elé sem került. A legradikálisabb kívánalomnak a kö-
telező orosznyelv-tanulás eltörlése és Ulbricht leváltásának félhangosan ki-
mondott óhaja számított. Ezzel szemben a budapesti egyetemisták például
a szovjet csapatok kivonását is követelték programjukban, amelyet a város
több pontján kifüggesztettek, sőt nyomtatásban is megjelentettek.

Bár a jelentések szerint a körzeti
vezetők úgy vélekedtek, hogy a párt
képes az esetleges provokációk meg-
akadályozására, a biztonság kedvéért
a berlini Humboldt Egyetem előtt
készültségbe helyezték az 1953-as
felkelés idején alakult rohamoszta-
gokat.50 Október végén valóban több
diákgyűlésre is sor került, többek kö-
zött Berlinben, Jénában, Lipcsében,
Magdeburgban, Greifswaldban és Hal  -
lé ban: az egyetemisták továbbra is ki-
tartottak a már említett követelések
mellett.51 Október 30-án a PB – vél-
hetően az erősödő társadalmi nyomás
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44 Uo. 4–5. p.

45 Információ az egyiptomi és a magyar ese-

ményekről. BStU, MfS, Allg. 79/56.

Berlin, 1956. 11. 02. 3. p.

46 Információ a lengyel és a magyar esemé-

nyekről. BStU, MfS, Allg. 77/56. Berlin,

1956. 10. 29. 2. p.

47 Információ a magyar és a lengyel esemé-

nyekről. BStU, MfS, Allg. 76/56. Berlin,

1956. 10. 27. 3. p.

48 Uo. 4. p.

49 Hoffmann (1993) 258–259. p.

50 Uo. 260–261. p.

51 Prokop (2006) 56–57. p.
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hatására és a diákok lecsillapítása érdekében – egyetemi tanács létrehozását
határozta el.52

A források tanúbizonysága szerint a legaktívabbak, a berlini állatorvosi kar
hallgatói november 2-án demonstrációt akartak szervezni, amelyet – miu-
tán az FDJ-titkár értesítette az alakulatokat a tervezett akcióról – a termek
előtt felsorakozó, gumibotokkal felfegyverzett karhatalom erődemonstrá-
ciója akadályozott meg.53 Schirdewan nem értett egyet ezzel, inkább meg
akarta győzni a fiatalokat.54

A forradalom leverése után egy nappal, november 5-én körülbelül ezer
diák gyűlt össze a berlini Brandenburgi kapunál, hogy ülősztrájkkal tilta-
kozzon a szovjet beavatkozás ellen.55 A tömeget itt is a karhatalom oszlatta
fel. A PB november 8-án többlépcsős tervet készített elő az esetleges to-
vábbi „ellenforradalmi akciók” elnyomására.56 E határozat szerint a provo-
kációk megakadályozására a Stasi fegyveres erőit vetnék be, s ha ezek ku-
darcot vallanának, akkor a néphadsereg, végszükség esetén pedig a szovjet
csapatok sietnének az NDK segítségére.

Tudósok, írók és publicisták reakciói

Ahogy Walter Janka, az Aufbau kiadó egykori vezetője önéletrajzi ihletésű
művében írja, az entellektüelek magyar eseményekkel kapcsolatos vélemé-
nye semmi esetre sem volt egységes.57 A párthű értelmiség egy része – így
Kurt Barthel köre – annak ellenére, hogy kritizálta a pártvezetés XX. kong-
resszus utáni magatartását, 1956 őszén támogatta a párt magyarországi
helyzetről kialakított álláspontját. A Neues Deutschland és a Sonntag is meg-
jelentetett olyan írásokat, amelyekben az írók a kormányzathoz hasonlóan
fehérterrorról és fasiszta bandákról írtak. Anna Seghers, az elismert anti-

fasiszta írónő – kezdeti tartózkodó
álláspontja után – november elején
meg je lent cikkében már ugyancsak
„az ellenség” akciójának tekintette a
magyarországi felkelést.58

Nemcsak Ulbrichték, hanem a la -
kos ság körében is sokan tartottak at-
tól, hogy anarchia alakulhat ki az
NDK-ban: „Berlinben tanácstalanok
voltak az emberek. Sokan attól féltek,
hogy a lengyel és a magyar felkelés

62

52 Brandt (2002) 162. p. Ennek végrehajtá-

sára azonban már nem került sor, mivel

Ulbricht nyomására november 20-án

visszavonták az intézkedést. 

53 Prokop (2006) 56–57. p.

54 Schirdewan (1994) 116. p.

55 Wolle (2001) 318–319. p.

56 Hoffmann (1993) 263–264. p.

57 Janka (1991) 254. p.

58 Neues Deutschland, 1956. 11. 2.
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átterjed a határokon. Június 17-ét még nem felejtették el az NDK-ban.”59

Just véleménye szerint a magyar események radikalizálódása a szocialista
tábor országaira is nagy veszélyt jelentett, ezért az újságíróknak tartózkod-
niuk kellett az olyan kijelentésektől, amelyek akaratlanul is felfordulást
eredményezhettek volna.60

A forradalmárokkal rokonszenvezőkhöz tartozott Ernst Bloch és több
tanítványa is. Egyikük, Jürgen Teller több ízben korruptnak és túlzottan állam-
pártinak nevezte a keletnémet értelmiséget.61 Alfred Kantorovitz sem értett
egyet a párthű írók véleményével. A professzor tevékenységét ellenségesnek
minősítő pártirat szerint Kantorowitz megtagadta annak a nyilatkozatnak
az aláírását, amelyben az NDK írószövetsége elhatárolódott az „ellenforra-
dalmi” magyar írók tevékenységétől.62 Ulbrichtot az is feldühítette, hogy
a professzor – egy svédországi hivatalos útja során – Lukács Györgyöt ja-
vasolta az irodalmi Nobel-díjra.63 A visszaemlékezések tanúbizonysága sze-
rint több entellektüelt is felháborítottak az olyan kommentárok, amelyek
a magyar értelmiséget, különösen a Petőfi Kört okolták a felkelés kirob-
banásáért, és alig írtak Rákosi Mátyás hibáiról. Just szerint ezzel értelmes
emberek nem érthettek egyet.64

A magyar felkelőkkel szimpatizálók többsége azonban nem akart forradal-
mat az NDK-ban, így az egyetemistákon kívül – akik szimpátiatüntetéseket,
illetve a forradalom leverése után tiltakozó megmozdulásokat szerveztek – az
értelmiség egyetlen csoportja sem tartott utcai megmozdulásokat. Néhányan,
mint Wolfgang Harich, akik elsősorban 1956 nemzetközi eseményeinek ha-
tására aktivizálódtak, más módon, például diplomáciai úton, reformtervezetek
készítésével és elfogadtatásával szerettek volna demokratikus változtatásokat
elérni az NDK politikai, gazdasági
és kulturális életében. Mások csupán
vita köri be szélgetések során osztották
meg egy mással a magyar ese mé nyek -
re ref lektáló gondolataikat. Ter veik -
ről és tevékenységükről min de nek előtt
a szem tanúk 1989 után megjelent
memoárjai és a vádiratok alapján al -
kot hatunk képet.65 A követ kez ők ben
azok nak az eseteknek a rekonstruálá-
sára teszek kísérletet, amelyek alaku-
lására nagy valószínűséggel a magyar
események is hatottak.

63

59 Janka (1991) 253. p.

60 Just (1990) 101. p.

61 Analyse der Feindtätigkeit … 41–42. p.

62 Uo. 48. p.

63 Uo.

64 Just (1990) 103. p.

65 E források természetesen a szerzők el-

térő érdekei és motivációi miatt több

ponton eltérnek egymástól, akárcsak –

hasonló okokból és az emlékezet össze-

tett problematikájából adódóan – az

érintettek visszaemlékezései. 
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A vádiratok és a legtöbb visszaemlékezés egyik kulcsfigurája Wolfgang
Harich, akinek 1956-os tevékenysége – például részvétele két ellenzékinek
számító körben: a Kreis der Gleich gesinnten (Rokonlelkek vagy Azonos
nézetűek) és a Don ner stags kreis (Csütörtöki Kör) elnevezésű csoportok-
ban66 – kétségkívül a legsokrétűbbnek, de egyben a legvitatottabbnak is szá-
mít a források tükrében. Több kortársa is kritizálta túlzott beszédességét és
meglepő nyíltságát.67 Míg elvbarátainak többsége utólag igyekezett ellenzé-
kinek titulált tevékenységét letagadni vagy jelentéktelennek beállítani, Ha-
rich állítólag mindenütt leplezetlenül beszélt terveiről. Úgy viselkedett,
mintha „nem tudná, hogy diktatúrában él” – jegyzi meg Manfred Jäger tör-
ténész.68

Harich már 1956 előtt felhívta magára az államvédelmiek figyelmét:
egyik 1953-as cikkében bírálta az Állami Művészeti Bizottság tevékenysé-
gét.69 Bár az 1953. júniusi felkelésben nem vett részt, a hivatalos ellenfor-
radalom elnevezéssel szemben népfelkelésnek nevezte.70 Harich a Deutsche
Zeitschrift für Philosophie főszerkesztősége mellett már 1954 óta főlektorként
dolgozott az Aufbau kiadónál, amelynek szabad légkörében spontán be-
szélgetések zajlottak politikáról és irodalomról.71 Az SZKP XX. kongresz-
szusa után sűrűsödtek a viták, középpontjukban Janka szerint az NDK szo-
cialista átalakítása állt: „A szocialista demokrácia formáiról vitatkoztunk,
hogy az akadállyá váló »proletárdiktatúra« kifejezést leváltsuk.”72 Harich
azonban azt állítja, hogy a beszélgetések során felmerült Ulbricht és Hilde
Benjamin igazságügy-miniszter leváltásának gondolata is.73

Harich visszaemlékezése szerint a
lengyel és a magyar események kap-
csán október végétől az Aufbau és
mun katársai körében egyfajta ellenzé-
ki csoportosulás jött létre.74 A diskur-
zusokba az Aufbau által kiadott Sonn-
tag szerkesztői, Heinz Zöger és Gus-
tav Just is bekapcsolódtak. Manfred
Hertwig filozófus és Bernhard Stein-
berger közgazdász szintén gyakran
vett részt az aktuális politikai kérdé-
seket megvitató összejöveteleken. 

Időnként Johannes R. Becher, az
NDK kulturális minisztere is meg-
tisztelte jelenlétével a társaságot. Utó-
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66 Prokop 2006-ban megjelent könyvének

egyik fejezetében kísérletet tesz e két

kör tevékenységének rekonstruálására.

A szerző kronológiai sorrendben eleve-

níti fel 1956 és 1957 történéseit. Pro-

kop (2006) 129–219. p.

67 Just (1990) 110. p.

68 Ihme-Tuchel 219. p.

69 Uo. 217. p.

70 Kieslich (2000) 37. p.

71 Ihme-Tuchel (2002a) 218. és 220. p.

72 Janka (1991) 254–255. p.

73 Harich (1993) 48. p.

74 Uo. 45–46. p.
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lag azonban – annak ellenére, hogy Janka emlékei szerint jó ötletnek tar-
totta a vitaesteket, sőt nyílt beszédre bíztatta az írókat –, Jankáék nagy csa-
lódására, valószínűleg önigazoló szándékkal azt állította, hogy a jelenlevők
csapdába akarták csalni, és ő – beszélgetésüket hallgatva – ideológia tiszto-
gatást vett tervbe.75

Később azt is több ízben a reformkommunista kör tagjainak szemére ve-
tették, hogy szimpatizáltak Lukács Györggyel. Janka így emlékszik vissza
Lukácsra: „Az egyik legfontosabb, a mi oldalunkon álló irodalomtörténészt
tiszteltük személyében.”76 Az Aufbaunál sorra jelentek meg Lukács művei,
aki kelet-németországi utazásai során többször is találkozott a kiadó néhány
munkatársával.77

Több memoárban is szerepel, hogy az Aufbau és a Sonntag köré csopor-
tosult ellenzéki értelmiségiek az október végi magyarországi fejleményeket
nyomon követve aggódtak Lukács sorsa miatt. Már az első szovjet katonai
beavatkozás után – állítólag Anna Seghers javaslatára – tervet kovácsoltak
a magyar népművelési miniszter ki-
menekítésére.78 Janka autóval utazott
volna érte Budapestre. A terv kivitele-
zésére azonban már nem került sor:
Jankáék ugyanis Bechert is bevonták
a szervezésbe, aki – vélhetően bele-
egyezésére számítva – értesítette a
tervről Ulbrichtot. A pártvezér – aki
ko rántsem volt jó véleménnyel Lu -
kácsról, és köztudottan elítélte a ma-
gyar felkelésben szerepet vállalókat –
nem engedélyezte az akciót.79 Állítólag
azzal érvelt, hogy egyedül a szovje-
teknek van joguk bármiféle magyaror-
szági fellépésre.80 A terv meghiúsulása
nem viselte meg túlságosan Harichot,
aki arra hivatkozva, hogy Jankára a
csoport tervei miatt Berlinben van
szükség, az ötletet nem is támogatta
teljes szívéből.81

Harich a Csütörtöki Kör vitaestje-
in is rendszeresen megjelent, Günter
Kunert író szerint ő volt a klub ötlet-
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75 Janka (1991) 255–256. p.

76 Janka (1993) 187. p.

77 Just és Janka 1956 nyarán Berlinben a

magyarországi helyzetről faggatták Lu -

kácsot. Szóba került a Petőfi Kör tevé-

kenysége is – létezéséről Jankáék nyu-

gati lapokból értesültek. Just szerint a

magyarországi helyzetről folytatott esz-

mecserében olyan politikusok neve is

elhangzott – például Kádár Jánosé –,

akikről Justék sosem hallottak. Lukács

nem beszélt túl nagy elismeréssel Nagy

Imréről, nem tartotta erős és jelentős

személyiségnek, azonban – ahogy Just

fogalmaz – ez nem gátolta meg abban,

hogy a forradalom alatt elfogadja a

Nagy-kormányban a nép mű velési mi-

niszteri posztot. Just (1990) 73–74. p.

78 Janka (1989) 28–35. p.

79 Uo. 35. p.

80 Uo.

81 Harich (1993) 210. p.
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adója, egy „fiatalos, jó szónoki tehetséggel megáldott férfi”.82 Harich úgy
emlékszik, hogy a csoport Fritz-Joachim Raddatz író-újságíró, a Volk und
Welt kiadó főlektora és Heinz Kahlau költő kezdeményezésére alakult
meg.83 A kör létrejöttének hátterében többek között néhány fiatal művész,
író és publicista Lengyel- és Magyarország iránt érzett lelkesedése állt.
A résztvevők „német Petőfi Körként” határozták meg magukat, mivel a bu-
dapesti Petőfi Kört tartották példaképüknek.84 A Stasi-jelentések szerint
a Kultúrszövetség klubjában október közepétől december 6-ig zajlottak a
vitaestek.85 Összejöveteleiken egy független újság kiadásának tervén kívül
a lengyel és a magyar eseményekről is tanácskoztak.86 Erich Loest emléke-
it alapul véve körülbelül negyvenen vettek részt az üléseken, egy részük
rendszeresen, mások néhányszor vagy csak egyszer jelentek meg.87 Günter
Kunert szerint a legkülönbözőbb emberek gyülekeztek itt, akiket csupán a
változás iránti óhaj és az abba vetett hit kötött össze.88 Az író később ironi-
kusan nyilatkozott a szerinte valóságidegen kör álmodozásairól: „Az Ulb-
richt-rezsim semmibevételéről hablatyolnak, és azt hiszik, hogy a lengyel
és magyar változások az NDK kis országát is elérik majd.”89

Harich nemcsak álmodozott, hanem szövetségeseket is próbált keresni
koncepciója támogatásához: előzetes egyeztetés alapján és elvbarátaival
egyetértésben október 25-én felkereste Georgij Puskin szovjet nagyköve-
tet, és ismertette vele tervezetének fő gondolatmenetét.90 Mivel ebben töb-
bek között a Stasi feloszlatása, a pártapparátus létszámának csökkentése és
a vezetés átalakítása is szerepelt, Pus kin visszafogott viselkedésre intette
Harichot, és elképzelését „káros prog ramnak” nevezte. Harichot meglepte
a határozott elutasítás, mivel feltételezte, hogy a békés lengyel átalakulás és
a magyar forradalom kezdeti sikerei jó alkalmat teremtenek arra, hogy az

NDK demokratikus átalakítására vo-
natkozó koncepcióját ismertesse, és
az ötletei iránt érdeklődő szovjetek is
támogatni fogják elképzeléseit.

Harich tervezete – amelyet Janka
valószínűleg már nyár óta ismert és
Harich szerint támogatott is – az
Azonos nézetűek csoportjának többi
tagját is fellelkesítette.91 A koncepció
középpontjában – a gazdasági, politi-
kai és kulturális élet minden szintjére
kiterjedő változások előfeltételeiként –
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82 Kunert (1997) 195. p.

83 Harich (1993) 46. p.

84 Uo.

85 Analyse der Feindtätigkeit … 64. p.

86 Uo. 65. p.

87 Loest (1996) 284. p.

88 Kunert (1997) 195. p.

89 Uo.

90 Harich (1993) 43–44. p.; Just (1990)

109–110. p.

91 Harich (1993) 178. p.
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Németország egyesítése és az NSZEP és a nyugatnémet szociáldemokraták
kapcsolatának szorosabbra fűzése állt.92 Harich – mivel úgy érezte, hogy
a lakosság megelégedésére szolgáló koncepciót dolgozott ki – a KB-val és
több PB-taggal, például Oelßnerrel is kapcsolatot keresett, hogy terveze-
tét, akár nyílt plénumon, más teoretikusokkal és politikusokkal megvitassa
és az esetleges konstruktív javaslatokkal kiegészítse.93

A forradalom leverése után az értelmiség nagy része feladta terveit, pél-
dául a Csütörtöki Kör néhány tagja is úgy vélekedett, hogy fel kellene osz-
latni a csoportot.94 Harich még mindig reménytelinek látta a helyzetet, s
örült Ulbricht meghívásának: a pártvezér eszmecserére invitálta a filozó-
fust. Mint utólag kiderült, Ulbricht már ismerte Harich elképzeléseit, és
a beszélgetést figyelmeztetésnek szánta.95 Harichnak is az volt a benyomása,
hogy a pártvezér rendkívül jól informált. E november 7-i találkozóról,
amelyről azután Harich úton-útfélen
mesélt, a legkülönbözőbb anekdoták
keringtek.

Gerhard Zwerenzhez az az infor-
máció jutott el, hogy Harich kendő-
zetlenül beszélt Ulbrichtnak terveiről
mindaddig, amíg a párt első titkára
annyira fel nem dühödött, hogy szid-
ni kezdte Lengyelországot és Ma gyar -
or szágot.96 Harich visszaemlékezése
szerint Ulbricht „Lukácsot, Déry Ti-
bort, Háy Gyulát és a többieket Ma-
gyarországon” árulónak bélyegezte,
majd így folytatta: „Azt az egyet meg-
mondom Önnek: ha itt olyasvalami
jönne létre, mint a Petőfi Kör, az ná-
lunk csírájában lenne elfojtva.”97 Mayer
verziójában Harich azt írta a látogatás
után az általa mélyen tisztelt Ernst
Blochnak, hogy „egyszerűen kinevet-
te az Öreget”.98 Harich állítólag a
már említett konferencia összehívásá-
nak ötletével is előállt, amelyen az
Egységpárt teoretikusai aktuális prob -
lémákat vitattak volna meg.99
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92 Harich szerint koncepciója három ver-

zióban létezett: az első egy 1956 nyarán

elkészült memorandum volt, amelyet

Puskin is olvashatott, és amely utána

valószínűleg Ulbrichthoz került. A má-

sodik variáció jegyzetek formájában

november 6-án készült el. A harmadi-

kat, amelyet Harich platformtervezet-

nek nevezett, és amelyen még novem-

ber folyamán is dolgozott, november

29-én kobozta el a Stasi. Később Ulb-

richt hagyatékában is megtalálták. E har -

madik mű: Plattform für einen gesonderen

Weg zum Sozialismus először Harich

Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit

című könyvében jelent meg. Harich

(1993) 111–160. p. 

93 Uo. 193. p.

94 Analyse der Feindtätigkeit … 65. p.

95 Zwerenz (1991) 212–213. p.

96 Uo. 212. p.

97 Harich (1993) 45. p.

98 Mayer (1991) 141. p.

99 Prokop (2006) 161. p.
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Harich e sikertelen beszélgetések
után sem adta fel szándékát, hogy
szélesebb körben is ismertté tegye
koncepcióját, és támogatókat találjon
véghezviteléhez. Ennek érdekében
más fórumokhoz is fordult, például
már november elejétől kereste a kap-
csolatot a Német Szociáldemokrata
Párt Keleti Irodájával (Ostbüro der
SPD). Erről – legalábbis elmondásuk
szerint – az ellenzéki elvbarátok sem
tudtak.100 Ulbrichtot Harich „nyuga-
ti” próbálkozásai is – melyekről a Sta-
si már november 7-én informálta –
felbőszítették. A pártvezér állítólag
információzárlatot és még 14 napot
kért a Harich-ügyben, hogy további
terhelő adatokat gyűjthessenek a „lá-
zadóról”.101 Megszületett a Harich-
per terve.102

NSZEP-VÉLEMÉNYEK 
AZ ÉRTELMISÉG 1956-OS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
A FORRADALOM UTÁNI MEGTORLÁSOK

Hans Mayer szerint nem véletlen, hogy Ulbricht a forradalom leverése
után Harich személyében találta meg a megfelelő „áldozatot”. „Éppen al-
kalmas volt a perhez: nem különösen szimpatikus, és nem különösen elis-
mert” – írta.103 A pártvezér jó taktikai érzékkel használta ki a magyar forra-
dalom leverését saját céljaira, vagyis hatalmának stabilizálására. A lakosság
körében népszerűtlen Ulbricht november 4-e után – egyetértésben az
SZKP-val – nyugodtan vonhatta le a magyar események tanulságát: a
túlzott engedékenység anarchiába és felkelésbe torkollhat. 
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100 Harich (1993) 76. p.

101 Prokop (2006) 162. p.

102 Az „anyaggyűjtést” megkönnyítették

Ha rich további akciói, amelyeket a Sta-

si is nyomon követett: a mit sem sejtő

Harich és társai ugyanis továbbra is

megbeszéléseket tartottak. Mivel Ulb-

ricthot egyre többen „német Rákosinak”

nevezték, és alkalmatlannak látták a „né-

met Gomułka” szerepére, felvetődött

(állítólag Janka javaslatára), hogy Paul

Merkernek, a rehabilitált egykori PB-

tagnak kellene váltania Ulbrichtot. Jan-

ka és Just tagadja, hogy Ulbricht meg-

buktatása is a terveik között szerepelt

volna. Just (1990) 149. p. November 21-

én találkozót szerveztek Janka lakásán,

ahová Merkert is meghívták. Merker

azonban nem vállalta a „német Gomuł-

ka” szerepét. Harich ismertette vele kon-

cepcióját, amelynek továbbfejlesztésé-

ben Steinberger is részt vállalt volna.

Harich november 25-én még Hamburg-

ba is elutazott, hogy nyugatnémet újság-
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írókkal is megossza ötleteit. Röviddel

hazatérése után, november 29-én tar-

tóztatta le a Stasi. Harich (1993) 59–62.,

80–81. és 202–203. p.
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A Neues Deutschland olyan cikkeket is közzétett, amelyek szerint a ma-
gyarországi helyzet radikalizálódásához a Nagy-kormány engedékenysége
is nagyban hozzájárult.104 A magyar értelmiség szerepét negatívan értéke-
lő pártsajtó elsősorban az MDP elleni hecckampányukról és árulásukról
cikkezett.105 A KB november 12–14-i, 29. plénumán többek között a ma-
gyarországi eseményeket is megvitatták. Az ülésen a Schirdewan-féle libe-
rálisabb és az Ulbricht-féle konzervatív irányvonal képviselői ellentétes ta-
nulságokat vontak le az NDK-ra nézve.106 Schirdewan azt javasolta, hogy
vegyék komolyabban a keletnémet vezetést bírálók véleményét, mert kü-
lönben az NDK-ban is zavargások várhatók. Az Ulbricht által képviselt
konzervatívabb párttagok véleménye szerint a reformok helyett az ellen-
zékkel szembeni szigorúbb fellépésre, például biztonsági intézkedésekre van
szükség, hogy ne törjön ki a magyarországihoz hasonló felkelés. 

A november 20-i PB-határozat Ulbrichték nézeteivel egyetértve döntött
az ellenzéki akciók szervezőinek sorsáról, azaz megbüntetésükről.107 Első-
ként Harichot és élettársát, Irene Gierschet tartóztatták le 1956. november
29-én. Szintén ugyanezen a napon Hertwig és Steinberger, majd december
6-án Janka és december 8-án Merker került sorra. A Berliner Ensemble azt
írta Harich őrizetbe vételéről, hogy nincs semmilyen komoly terhelő bizo-
nyíték ellene, csak félelemkeltés a cél.108 Többek között Ernst Bloch és fe-
lesége is tiltakozott Harich letartóztatása ellen.109

1957 márciusában Justot, Zögert és Richard Wolf rádiós hírszerkesztőt
vették őrizetbe a Harich-csoportban való részvétel gyanújával. A Harich,
Steinberger és Hertwig elleni fő tárgyalások 1957. március 7-e és 9-e között
zajlottak, Harichot „ellenforradalmi államellenes csoportalakítás” vádjával
tíz, Steinbergert négy, Hertwiget két év fegyházbüntetésre ítélték.110

A második, Janka és a Sonntag két szerkesztője ellen 1957 júliusában
folytatott perben hiába tagadták a vádlottak az ellenforradalmi szándékot.
Ulbricht több írót (Anna Segherst és
Bodo Uhsét is) arra kényszerített,
hogy – Jankáék ellen vallomást téve –
részt vegyen a perben.111 Janka sze-
rint minden kijelentés a koholt váda-
kat támasztotta alá. Az ügyész egyik
beszéde szerint „Lukács, a magyar
ellenforradalom szellemi atyja” és
„imperialista ügynök” a népi ha talom
megdöntésére törekedett Ma gyar or -
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103 Mayer (1991) 142. p. 

104 Neues Deutschland, 1956. 11. 6.

105 Uo.

106 Hope (1997) 168–172. p.

107 Foitzik (2001) 46–47. p. 

108 Analyse der Feindtätigkeit … 30. p.

109 Brandt (2002) 200–201. p.

110 Ihme-Tuchel (2002a) 221–222. p.

111 Harich (1993) 35–36. p.
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szá gon. Az ügyész megbocsáthatatlan véteknek tartotta, hogy Jankáék ter-
veket szőttek „az áruló” megmenekítésére, továbbá támogatták Harich
államellenes akcióit is. Janka büntetése öt, Justé négy, Zögeré két és fél,
Wolfé – akit Janka állítólag a per során látott először – három és fél év sza-
badságvesztés lett.112

Nem kérdéses, hogy a megtorlások túl szigorúak voltak az elítéltek te-
vékenységéhez képest, és a KB ezzel a kirakatperrel akarta megmutatni, mi
vár a hatalommal szembehelyezkedőkre. Ulbricht mindent megtett annak
érdekében, hogy igazolja az ellenzéki értelmiségi csoportok elleni megtor-
lás szükségességét és helyességét. A „tudományos életben tapasztalható
ellenséges tevékenység” a párt plénumainak gyakori témájává vált.113

A KB 33. ülésére, 1957 októberére terjedelmes Stasi-dokumentáció ké-
szült az 1956-os értelmiségi akciókról.114 Az ötvenes évekre jellemző „el-
lenségkeresés” iskolapéldája elevenedik meg a sorok olvasásakor. Eszerint
az „ellenség” az NDK-ban elsősorban az értelmiség körében akart bizony-
talanságot és zavart előidézni, azzal a céllal, hogy szellemi potenciáljukat

a párt és a kormány politikája ellen
használják fel.115 A magyar események
idején az amerikai és az angol imperi-
alista titkosszolgálat nyílt demonstrá-
ciók szervezésére készült az NDK
kormánya ellen, mindenekelőtt a ber-
lini Humboldt Egyetem diákjai között
szándékozott nyugtalanságot gerjesz-
teni – olvasható a jelentésben.116 A
Stasi szerint ennek eredménye volt
a diákok orosz nyelv és marxizmus–
leninizmus kurzus elleni tiltakozása,
továbbá a magyar puccsal kapcsolato-
san megnyilvánuló szolidaritási akciók.
Az irat nagy terjedelemben foglalko-
zik más egyetemekkel is, ahol külön-
böző diákcsoportok párt- és állam -
ellenes akció kat hajtottak végre.117

Az irat információja alapján – a
műszaki értelmiségiek nélkül – nyolc-
vanhét személyt, köztük középiskolá-
sokat, egyetemistákat, tanárokat és új-
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112 Ihme-Tuchel (2002a) 221–222. p.

113 Például a KB 30. ülésén, 1957. január

30.–február 1. között.

114 Analyse der Feindtätigkeit … 1–89. p.

115 Uo. 1. p.

116 Uo. 2–4. p.

117 Uo. 52–64. p. A vádakban alig olvasható

konkrétum, csak az unalomig ismételt

„ellenséggyártó” kifejezések. Például a

hallei Lucht-csoport és a lipcsei Schrö-

der-csoport állítólag személyi változá-

sokat követelt a párt élén, a szintén

hallei Habedank- és Thiele-csoport,

valamint a neuzellei Lehmann-csoport

tagjai nyugati adók adásaiban elhangzó

híreszteléseket és röplapokat terjesztet-

tek. Szó van még a lipcsei Hasse-cso-

portról, amely a vádak szerint a „de-

mokratizmus” fogalmával visszaélve a

Stasi feloszlatását és a szociáldemokrata

párt visszaállítását is követelte.
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ságírókat vettek őrizetbe.118 Többségüket a XX. kongresszus utáni, máso-
kat a lengyel és a magyar eseményekkel kapcsolatos államellenes tevékeny-
ség (árulás, illegális akciók vagy kémkedés) vádjával tartóztattak le. 

A vádirat jelentős része a „Harich–Janka csoporttal” – pontosabban a
tagjait negatív irányba befolyásoló szellemi irányzatokkal és személyekkel,
valamint állam- és pártellenes tetteikkel – foglalkozik.119 A csoport politi-
kai és ideológiai koncepciójáról megállapítják, hogy meglepő hasonlóságot
mutat az ellenséges magyar és lengyel csoportokéval. Az egyetemisták meg-
mozdulásaihoz hasonlóan Harichék terveiben is ott volt az ellenség keze –
így az irat –, a legnagyobb hatást mégis azok a magyar és lengyel értelmi-
ségiek gyakorolták gondolkodásukra, akik a két ország ellenforradalmi tö-
rekvéseiben is aktív szerepet játszottak. Számos lengyel és magyar irodal-
márt sorolnak fel mint Harich ellenséges ideológiájának alakítóit, például
Lukács György, Heller Ágnes és Háy Gyula neve is olvasható.120

Harichék ellen a következő volt a fő vádpont: az „ellenforradalmi” cso-
port régóta tervezte a párt- és államfők megbuktatását és a pártapparátus
átalakítását.121 Hangsúlyozták, hogy a kör tagjai ellenezték a Szovjetunió
vezető szerepét is, ami egyértelműen hamis állítás volt. Az iratban folya-
matosan szerepelnek a magyar események, elsősorban annak igazolására,
hogy a Harich-csoport törekvései és politikai tevékenysége megegyezett
a magyar ellenforradalmárokéval. A Stasi mindezek alapján az alábbi kö-
vetkeztetést vonta le: „Nyilvánvaló, hogy ez a szocializmus likvidálására irá-
nyuló program – mint ahogy azt a csoport tervezetei is igazolják – megva-
lósulása esetén véres harcokhoz vezetett volna.”122

Ernst Blochot, akit többször említenek a Harich-perben mint káros ideo-
lógiák terjesztőjét és Harich szellemiségére negatívan ható személyiséget,
nem tartóztatták le, de akadályozták tevékenységét. Miután a Bloch házas-
párt nem tudták rávenni, hogy a Harich letartóztatása elleni tiltakozó tanú -
vallomásaikat visszavonják, Karola Blochot kizárták a pártból, és munkavál-
lalási tilalommal büntették. Ernst Blochot az említetteken kívül ellenséges
cikkeire hivatkozva kényszernyugdíjazással távolították el a lipcsei egye-
temről.123 Bloch egyik tanítványa,
Gerhard Zwerenz, aki nem volt haj-
landó önkritikát gyakorolni, elhagyta
az NDK-t, viszont barátját, Erich
Loest írót 1957 decemberében hét és
fél év börtönbüntetésre ítélték „sza-
badszájú” írásai és a Stasi szerint egy
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118 Analyse der Feindtätigkeit … 11–12. p.

119 Uo. 12–33. p.

120 Uo. 

121 Uo. 14. p.

122 Uo.

123 Brandt (2002) 200–221. p.
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Petőfi Körhöz hasonló ellenséges csoport alakítása miatt.124 Günter Zehmre
négy év börtönbüntetést róttak ki 1957 szeptemberében, izgatás vádjával.125

Alfred Kantorowitz 1957 nyarán az NSZK-ban kért és kapott mene-
dékjogot, ahol Ulbricht felháborodására nyíltan beszélt az NDK-ban el-
követett igazságtalanságokról. A magyar eseményekkel kapcsolatban azt
nyilatkozta, hogy „Ulbrichtnak ugyanaz volt Magyarország, mint Hitler-
nek a Reichstag égése”126 – azaz ürügyként szolgált a hatalom által elhall-
gattatandónak ítélt másképp gondolkodók megbüntetésére. Kantorowitz
„szökését” a pártpropaganda az ellenség egyik legnagyobb bomlasztó akció -
jának nevezte.127

Ulbricht haragja az egyetemistákat sem kímélte. A Humboldt Egyetem
egyik diákja, aki 1956 novemberében a szovjet intervenció elleni tiltakozá-
sul öt társával együtt ülősztrájkot folytatott a Brandenburgi kapunál, két és
fél évet töltött börtönben.128 A diákok közül azonban a hatóságok által Ei-
senbergi Körnek (Eisenberger Kreis) nevezett csoport tagjai kapták a leg-
súlyosabb büntetést: 1958 októberében huszonnégy vádlottat hét–tizenöt
évi szabadságvesztésre ítéltek.129 Az elsősorban jénai és eisenbergi egyete-
mistákból álló kör ellen az volt az egyik fő vádpont, hogy a magyar forra-
dalom alatt államellenes politikai kabarét vittek színre.130

A magyar „ellenforradalommal” összefüggésben más személyeket és cso-
portokat is felelősségre vontak. Többek között a rostocki fiatal művészek
klubjának tagjait, akik állítólag ellenforradalmi kijelentéseket tettek és ter-
jesztettek, s örömmel láttak volna a magyarországi eseményekhez hasonlókat
az NDK-ban is.131 Az Állami Rádióbizottság (Staatliches Rund funk ko mitee)
munkatársai, akik a besúgók információi szerint „ellenséges hangú vitákat”

folytattak a lengyel és a magyar ese-
mények ideje alatt, és nem tettek ma-
ximálisan eleget poltikai feladataiknak,
szintén szerepeltek a Stasi listáján.132

Richard Wolfot és Klaus-Dieter Grö-
belt, a rádió másik két munkatársát
azért rótták meg, mert megtagadták
a Lengyelországról és Ma gyar or szág -
ról szóló „ellenforradalmi” híradások
összeállítását.133
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Az értelmiség elhallgattatása mellett Ulbricht az ellenzéki pártvezetősé-
gi tagok ellen fordult. Miután 1957 novemberében, moszkvai látogatása so-
rán meggyőződött arról, hogy Hruscsov semmi esetre sem támogatja az őt
mind komolyabban kritizáló Schirdewant és Wollwebert, 1958 februárjá-
ban, a KB 35. ülésén pártellenes frakcióalakítással vádolta meg az SZKP
XX. kongresszusa óta reformokat sürgető ellenlábasait.134 Ulbricht szerint
e csoport tagjai: többek között Schirdewan, Wollweber és Gerhart Ziller, a
KB Titkárságának tagja már két éve szándékosan munkálkodtak a többi
pártvezető és a szocializmus ellen. Az ügy kísértetiesen emlékeztetett arra,
amikor Ulbricht 1953-ban Rudolf Herrnstadtot, a Neues Deutschland fő-
szerkesztőjét és Wilhelm Zaisser államvédelmi minisztert koholt vádak
alapján „a szocializmus és az NDK ellenségének” és „árulónak” bélyegezte,
mivel 1953-ban szembe mertek szállni vele, és megbuktatását tervezték.135

Just emlékei szerint Ulbricht azzal is megvádolta a Schirdewan-frakció tag-
jait, hogy 1956-ban elhanyagolták az ellenforradalmi csoportok elleni har-
cot.136 Akárcsak 1953-ban a két „rebellist”, 1958-ban Schirdewant és Woll-
webert is felmentették tisztségeik alól, Ziller öngyilkos lett.137

Janka 1960-ban, Harich 1964-ben hagyhatta el a börtönt, mindkettejü-
ket pár évvel hamarabb bocsátották szabadon. Már a kihallgatások és a perek
során is nézeteltérés támadt a két egykor „azonos nézetű” ember között,
aminek egyik oka az volt, hogy Janka szerint Harich a sokakat zavaró túl-
zott beszédességével és nyíltságával terhelő bizonyítékokat szolgáltatott el-
lene.138 Harichot az bőszítette fel, hogy vele ellentétben Janka és Just is fo-
lyamatosan tagadták, hogy összejöveteleiken pártfunkcionáriusok leváltását
tervezték volna.139 Jankát különösen megviselte, hogy az egykor elvbarátai -
nak tartott írók, így a Lukács menekítési tervét szorgalmazó és támogató
Seghers vagy Becher sem álltak ki mellette. Jogos keserűsége önéletrajzi ih-
letésű műveiben is felszínre tör, amelyekben a koholt vádak cáfolatául az
„igazságot” szándékozik feltárni. Első könyve, a Schwie rig keiten mit der Wahr-
heit 1989-ben látott napvilágot. Erre reflektál Harich 1993-ban megjelent
Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit című műve, amely több helyen korrigálja
Janka kijelentéseit. 1990 után megje-
lentek Just, Kunert, Loest, Zwerenz
és Schirdewan önéletrajzi elemeket
tartalmazó írásai, amelyekben a kelet-
német pártállam visszásságainak be-
mutatásán kívül megemlékeznek a
magyar forradalom eseményeiről is.140
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ÖSSZEGZÉS

Az NDK lakosságának többsége – nagyrészt a keletnémet hírműsorok hiá-
nyossága miatt – 1956-ban nem sokat tudott Magyarországról azon kívül,
hogy „testvéri szocialista állam”. A visszaemlékezéseket olvasva egyértelmű,
hogy 1956 tavaszán az értelmiség egy része sem volt ez alól kivétel. A ma-
gyar politika és kultúra iránt fogékony értelmiségiek elsősorban Lukácsot
tartották nagyra, akinek számos műve jelent meg az NDK-ban. A Petőfi
Kör tevékenysége iránt is sok író tanúsított érdeklődést. Különösen az Auf-
bau kiadó és a Sonntag körül tömörülő értelmiségi kör követte nyomon a
magyar értelmiség irodalmi és politikai tevékenységét. Nem véletlen, hogy
egyik aprólékosan kitervelt, ám meghiúsult akciójuk Lukács György meg-
mentésére irányult.

A magyar forradalom kitörése katalizátorként hatott a XX. kongresszus
óta aktivizálódó és politizáló értelmiség egy részére, elsősorban azért, mert
ennek kapcsán megnőtt a remény, hogy az NDK-ban is demokratikus vál-
tozásokra kerülhet sor. A forradalom első napjairól értesülve nagy volt kö-
rükben a lelkesedés. Bár többségük a remélt demokratikus változásokat
nem forradalom útján akarta elérni, egy részük örömmel köszöntötte a ma-
gyar felkelést, és felháborodott a keletnémet média ellenforradalomról szóló
hírein. Olyanok is akadtak, akik féltek a forradalmi cselekmények elterjedé-
sétől, megrémültek a magyarországi utcai harcok hallatán, s így néhányan
a felkelés leverésével is egyetértettek.

Leginkább az egyetemek diákjai aktivizálódtak 1956 októberében: gyű-
léseket szerveztek a lengyel és a magyar események megvitatására, továbbá
követeléseket fogalmaztak meg, amelyekben valósághűbb információ, függet-
len diákönkormányzat, valamint az orosz nyelv és a marxizmus–lenin iz mus
alapjai kurzusok eltörlésének óhaját fogalmazták meg. Túlzás lenne azt ál-

lítani, hogy csak a magyar események
hatása állt e diákakciók hátterében.
A legtöbb vitakör már a XX. kong-
resszus után megalakult, a lengyel
események után új erőre kapott, majd
október végén, november elején, a
magyar forradalom idején érte el
csúcspontját. A forradalom leverése
után tiltakozó akciókra is sor került.
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Az államvédelem azonban – a készülő megmozdulásokról tudomást szerez-
ve – többnyire idejében közbelépett.

A magyar forradalom katalizátor-hatása érvényesült más értelmiségi kö-
rökben is. Például a XX. kongresszus után felbátorodott Harich, aki céljait
diplomáciai úton szándékozott elérni, 1956 őszén jó alkalmat látott az
NDK szocialista átszervezésére. Harich tervezetét azonban a pártvezetés
túl radikálisnak találta, mivel a pártapparátus – és benne a vezetés – teljes
átalakítása is helyet kapott az átfogó, Németország egyesítését megcélzó
programban. A pártvezetésben is voltak néhányan, mint Schirdewan, akik
bírálták Ulbricht személyi kultuszát, és politikai reformokat sürgettek.

A magyar forradalom leverése azonban minden reformszándékot és re-
ményt meghiúsított az NDK-ban. Ulbricht különösen a kommunista értel-
miségnek nem tudta megbocsátani az ellenszegülési szándékot. Harichon
és Jankán kívül más „lázadó entellektüeleket” is többévi szabadságvesztés-
sel sújtottak, sokakat kizártak a pártból. A megtorlás helyességének igazo-
lására kapóra jött a magyar forradalom okait elemző szovjet verzió, amely
szerint nyugati provokátorok és fasiszta csoportok álltak a háttérben, és el-
sődlegesen a magyar értelmiséget sikerült aljas szándékukhoz megnyerni.
Az ellenforradalom leverése után cikkek sora jelent meg a magyar, majd a
keletnémet írók államellenes és áruló tevékenységéről. 

A Stasi által készített, az értelmiség 1956-os magatartását elemző iratok
szerint a keletnémet értelmiséget is „az ellenség” ördögi cselszövése kész-
tette cselekvésre. A jelentések állam- és pártellenes összeesküvésről és kém-
kedésről számolnak be. Elsősorban Harich és társai peranyagában szerepelt
a magyar ellenforradalom és a magyar értelmiség, például Lukács György
és a Petőfi Kör, a tagok gondolkodását negatív irányba befolyásoló ideoló-
giai háttérként. 

A kirakatperek áldozatai közül többen jelentették meg memoárjaikat
1989 után, amelyek – jó néhány eltérő ábrázolás mellett – abban egyetérte-
nek, hogy a magyar forradalom leverése után – a rövid enyhülési időszakot
követve – ismét „fagyossá” vált a hangulat az NDK-ban. A várva várt sze-
mélyi változások sem történtek meg a legfelsőbb pártvezetésben, így sokak
szomorúságára Ulbricht maradt a párt első titkára. Hruscsov – bár koráb-
ban valóban elégedetlen volt Ulbricht politikájával – a lengyel és a magyar
mozgalmak után arra a következtetésre jutott, hogy a konzervatív pártve-
zérnek is köszönheti, hogy az NDK-ban nem tört ki forradalom. Ulbricht –
felbátorodva a Szovjetunió megváltozott politikáján és a magyar forrada-
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lom vérbe fojtásán – 1958-ban kizárta a pártvezetésből azokat a politikuso-
kat is, akik bírálni merték a párt első titkárát.

A kortársak egyetértettek abban, hogy Ulbricht paradox módon a ma-
gyar forradalomnak köszönhette pozíciója megszilárdulását, és jó taktikai
érzékkel fel tudta használni a keletnémet értelmiség 1956-os – a hatalomra
komoly veszélyt aligha jelentő – ellenzéki mozgalmát, amelyet a magyar
„ellenforradalmárok” által is befolyásolt, súlyos párt- és államellenes csele-
kedetnek tüntett fel, és szigorúan meg is torolt. „Ulbricht számára a tragi-

kus magyar események szolgáltatták
a felülkerekedés lehetőségét. Amikor
Wolfgang Harichot letartóztatták, az
írók tudták, hogy ütött az órájuk.
„A szellemi szabadság álma szétfosz-
lott” – írta például Gerhard Zwerenz.141
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