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„A MAGYAR REAKCIÓ NÉPELLENES PUCCS A” 
A Csehszlovák KB 1956. december 5-6-i ülése 

a magyarországi eseményekről

Az elmúlt években a prágai (akkor még csehszlovák) vezetés készségesen átadta a magyar 
Külügyminisztériumnak az akkori csehszlovák kormányzat és kommunista párt 1956-os 
magyar politikájának dokumentumait. A hivatalosan átadott iratmásolatok az Országos 
Levéltárban találhatók, ezeket sikerült múlt évi prágai kutatásaim során kiegészíteni, hála 
a prágai akadémiai és levéltári intézmények nagymérvű segítőkészségének, amiért ezúton 
is köszönetét mondok. A kért iratokról minden nehézség nélkül azonnal xeroxmásolatot 
kaptam.

A csehszlovák dokumentumokból kitűnik, hogy a csehszlovák kormány és pártvezetés 
teljesen egyetértett a magyarországi szovjet katonai intervencióval és minden támogatást 
megadott hozzá. Tevékenységében és határozataiban ugyanakkor tükröződtek a Csehszlo
vákiát a láger más országaitól akkor megkülönböztető vonások. Ezek az eltérések nem 
érintették a lényeget, tehát az intervenció, az egypártrendszer helyreállítása, a politikai 
kérdések erővel való „megoldása”, a megtorlás helyeslését. Szó sincs arról, hogy esetleg 
Gomulkát vagy Titót támogatták volna a szovjet keményvonalasokkal szemben. Másrészt 
annak sem látjuk jelét, hogy Ulbrichthoz vagy a román vezetéshez hasonlóan a szélesebb 
körű, kegyetlenebb retorzió érdekében próbálták volna érvényesíteni befolyásukat.

Nyilvánvaló viszont, hogy Prágában és Pozsonyban jobban értették (és akarták is 
érteni) azt, ami nálunk történt, s egy fokkal komolyabban is elemezték, mint akár az SZKP, 
akár a többi testvérpárt; a CSKP akkor még viszonylag kulturáltabban működött. Persze 
bürokratikus értelemben, hiszen az érdemi vitát a vezetés nem tűrte, a CSKP álláspontja 
kezdettől „egységes” és lényegében változatlan. A szlovákiai helyi szervek bizonyos 
önállóságot kaptak a határ menti magyar megyék pártvezetőinek támogatására és befolyá
solására, a közvéleményt pedig, más országoktól eltérően, előkészítették a november 4-i 
intervencióra.

A CSKP vezetése nyilván nem értett egyet Ulbrichttal, aki az október 24-i moszkvai 
értekezleten azt javasolta, hogy a testvérpártok nyíltan bírálják egymást. Miután a Politikai 
Bizottság október 24-i és 26-i ülésén is foglalkozott Magyarországgal, Novotny és Barák 
belügyminiszter óvatosságra intették a sajtót: további utasításig kerülje a budapesti és varsói 
események értékelését. Október 29-én már elküldték a CSKP ismert óvó levelét a magyar 
vezetésnek, a PB november 2-i ülésén pedig Novotn^ már nem óvatoskodott: ismertette a 
Hruscsovékkal a második magyarországi intervencióról folytatott megbeszélést, a PB 
kimondta, hogy aktívan részt kell venni a magyarországi „ellenforradalom” likvidálásában 
-  itt már ezt a kifejezést használták. Felszólították Zápotocky elnököt, mondjon másnap, 
november 3-án déli 1 órakor rádióbeszédet, és megbeszélték vele a beszéd tartalmát.
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Ha volt valaki Magyarországon, aki 3-án meghallgatta Zápotocky rádióbeszédét, 
megérthette belőle, hányat ütött az óra. Csak hangvétele érzékeltetésére idézem:

„A szomszédos Magyarországon az elmúlt napokban felsorakozott az ellenforrada
lom, amely fasiszta fehérterrort bontakoztatott ki a dolgozó nép ellen... A magyar reakció 
kéz a kézben a nyugati imperialistákkal megkezdte soká előkészített tervének végrehajtását, 
amely nemcsak a magyarországi néphatalom ellen irányul, hanem következményei folytán 
minden szocialista ország ellen... Annak a Nagy Imrének, kinek kormánya a parlament 
által nem lett megerősítve, nyilatkozata arról, hogy Magyarország kilép a Varsói Szerződés 
alapján egyesült szocialista országok közösségéből, ismét világosan megerősíti paktálását 
a kapitalista országokkal.” (Rudé Právo, 1956. nov. 4.)

Az idézet, mint a beszéd egész szövege mutatja, hogy hiába folytak még viták heteken 
át az új MSZMP vezetőségében az események értékeléséről: megvolt már a kötelező minta, 
amit el kellett fogadni. Ezt tartalmazza V. Kopecky november 7-i ünnepi beszéde is, az 
„ellenforradalom” pecsétjével. Miután felteszi a szónoki kérdést: ki hisz az áruló Nagy Imre 
semlegességében?, könnyed logikai ugrással így folytatja: ki hisz a horthysta elnyomók, a 
magyar fasiszták semlegességében?, mintha utóbbiak, amennyiben megszólaltak, Naggyal 
együtt hirdették volna a semlegességet. (Rudé Právo, 1956. nov. 7.) Már itt feltűnik a vád, 
hogy a magyar revizionisták Szlovákiára fenik a fogukat. A pártlap november 3—7-i számai 
gondosan megkomponálva főleg Magyarországgal és Szuezzel foglalkoznak.

A frazeológia hasonlósága mellett a CSKP politikájának volt egy lényeges vonása, 
amely megkülönböztette elsősorban a hasonlóképpen jelentős magyarlakta területet birtok
ló Románia magatartásától. Míg utóbbi megragadta az alkalmat, hogy ellenforradalmi 
szimpátiával gyanúsítva az ottani magyarságot, mindenekelőtt az értelmiséget, lecsapjon 
számára kellemetlen hangadóira, megkezdje az előző évtizedben az erdélyi magyarságnak 
tett engedmények visszavételét, a csehszlovák hivatalos megnyilatkozásokra sokkal inkább 
a szlovákiai magyar szolidaritás nyilvánítások elhallgatása, elbagatellizálása jellemző. 
Ismeretes, hogy a csehszlovák kormány elég jelentős és sokféle gyorssegélyt adott a 
Kádár-kormánynak első heteiben.

A CSKP Központi Bizottsága 1956. december 5-6-i ülésén vitatta meg a magyaror
szági eseményeket „A jelenlegi nemzetközi helyzet és a párt feladatai” c. napirendi pont 
keretében. (A második napirendi pont a mezőgazdasági felvásárlási árak szabályozásával 
foglalkozott.) A sajtó az ülésről csak egy kommünikét közölt és Novotny első titkár 
referátumának Magyarországgal foglalkozó részét. A referátum teljes szövege és a „vita” 
nem jelent meg nyomtatásban. A jegyzőkönyv a volt CSKP KB levéltárában található, a 
régi, Moldva-parti KB-székház pincéjében. Jelzete Archív UV KSC, 01 fond, 51. sv. 54-55 
a. j. (Xeroxmásolata a szerző, illetve Az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumen
tációs és Kutatóintézete birtokában.) Az ülésre 240 oldalas tájékoztató anyag készült „a 
magyarországi események értékeléséről”. Ennek jelzete ugyanott 01 fond, 110. sv.

A nemzetközi helyzetről szóló Novotny-referátum és vitája a magyarországi esemé
nyek mellett elsősorban Jugoszlávia magatartásának elítélésével, „leleplezésével” foglal
kozott, a lengyelországi helyzetet, a szuezi kérdést csak másodsorban tárgyalták. Novotny 
referátumának éle főleg a jugoszláv vezetés ellen irányult. A magyarországi felkelés 
leverését ugyanis befejezett ügynek tartotta, az új magyar rezsimet olyannak, amely nem 
jelent veszélyt Csehszlovákia számára. Bár történelmi tapasztalat, hogy levert felkelések, 
forradalmak igen ritkán ismétlődnek meg néhány éven belül, nem kevésbé jellemző az ettől 
való félelem. Ilyen irányú félelem a csehszlovák kommunista vezetésnél sokkal kisebb
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mértékben észlelhető, mint a szovjet, román vagy az új magyar vezetésnél, mondhatni, 
szemléletük egy fokkal realisztikusabb volt.

Attól viszont nagyon tarthattak Novotnyék, hogy Hruscsov, aki nem titkolta, mennyire 
szeretné beintegrálni Titót a Varsói Szerződésbe és a KGST-be, ennek érdekében túl nagy 
engedményeket tesz; hogy akkor a lágeren belül több modell is elképzelhető lesz, és esetleg 
náluk is fel lehet lépni a jugoszláv modell, például a munkástanácsok bevezetése érdekében. 
Tehát Hruscsov ellenzékével -  Molotovval és társaival -  együtt szerették volna minél 
távolabb látni Jugoszláviát a Varsói Szerződéstől. Ezért míg Tito, túltéve magát az előző 
évek ellene irányuló aknamunkáján és rágalmain, igen hatékony, nyugati jó  hírét, kapcso
latait veszélyeztető segítséget nyújtott a második magyarországi intervencióhoz, Novotny 
és társai hálájukat újabb rágalmakkal fejezték ki. így Tito november 11-i pulai beszédéről 
Novotny kijelentette:

„Ez a beszéd elhangzásának időpontjában veszélyes hátbatámadása volt a kommunista 
pártoknak... ez a beszéd a nemzetközi burzsoázia heves, ellenséges propagandájának 
nyújtott segítséget. Arra buzdította a munkásmozgalom legkülönfélébb opportunisták és 
renegátjait, hogy tegyenek újabb kísérletet a kommunista pártok akcióegységének gyengí
tésére, a munkásosztály megtévesztésére.”

„Nézetünk szerint az az értékelés, amelyet Tito elvtárs a magyarországi fejlemények
ről adott... -  folytatta Novotny -  a legkülönbözőbb zavaros és helytelen nézetek elegyének 
mondható. »A nép egészének a szocializmus és a Szovjetunió elleni felkelésérők beszélni 
nemcsak a legteljesebben ellentmond a valóságnak, hanem a tények osztályszempontú 
elemzésének marxista módszerével is ellentmondásban van, pedig az kötelező minden 
kommunistára nézve.” Az ilyen és hasonló kijelentéseket „már csak egyetlen lépés választja 
el attól, hogy egyazon szintre kerüljön a magyar reakció népellenes puccsa és az egyiptomi 
nép igazságos harca a gyarmatosító betolakodók ellen. Ezt különösen a jobboldali szocia
listák művelik előszeretettel, hogy aztán ismét munkások millióit csapják be a maguk 
országában.” 6

^ zza}  ^aPcs°latban, amit Tito a szovjet hadsereg intervenciójáról mondott -  melyet ő  
végül is támogatott - ,  Novotny „a proletár internacionalizmus” feladásával vádolta. Külö
nösen felháborították Titónak a referátumban idézett szavai, melyek szerint:

, A  különböző kommunista pártoknak azok a felelőtlen elemei, akik eddig sztálinista 
módszerekkel hatalmon maradtak, igen rossz szolgálatot tesznek a Szovjetuniónak, ha azt 
tanácsolják neki, hogy járjon el úgy, ahogyan azt ők helyesnek tartják. Ezeken a különböző 
elemeken bennünket is ért Tito” -  fűzi hozzá Novotny magyarázatként, nyilván a KB 
nehezebb felfogású tagjai számára. Tito differenciál a különböző kommunista pártok 
között, hogy éket verjen közéjük és kiterjeszthesse befolyását a lengyel, talán a magyar 
pártra és a nyugati, pl. amerikai kommunisták ingatag elemeire. Tito ugyan az SZKP XX 
kongresszusára hivatkozik, de hát arra a maga céljai érdekében Dulles is hivatkozik -  így 
Novotny mintegy különválasztja a XX. kongresszus neki megfelelő híveit azoktól, akik 
mint Tito és Dulles, azt a szocialista országok „liberalizálására” szeretnék felhasználni.

A hozzászólók sorában Václav Kopeckynek jutott a feladat, hogy tudományosan 
elemezze Tito nézeteit, Louis Blanc, Proudhon, Kari Grün nézeteivel rokonítva azokat. 
Kopecky, nyilván ismerve a szovjet pártvezetés nézeteltéréseit, visszatért az 1948-as 
jugoszláv nézetek bírálatára, úgymond a JUKP már akkor saját „új” vonalát akarta érvé
nyesíteni más népi demokratikus országokban. Ezzel nemcsak Sztálin 1948-as fellépését 
igazolta, de -  akaratán kívül -  Tito Novotny által kifogásolt tételét is, hogy vannak
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sztálinisták, akik hatalmon maradtak... P. Tonhauser közép-szlovákiai párttitkár szerint 
„nálunk Besztercebányán azt mondják az emberek”, Titónak ki kellett volna használni az 
alkalmat, hogy Nagy Imre a jugoszláv követségre menekült. Ehelyett „a nemzetközi reakció 
malmára öntötte a vizet”. Az ambiciózus fiatal szepességi párttitkár, Vasil Bilák még 
humorizált is Tito rovására: „nálunk a Szepességben... azt mondják még a pártonkívüliek 
is, hogy Krisztus Urunk újra feltámadt, Brioni szigetén tartózkodik és ott várja a háromki
rályok hódolatát”. Több más hozzászóló is igyekezett kitüntetni magát a jugoszláv politika 
leleplezésével.

Magyarországot illetően Novotn^ és a hozzászólók hangneme, frazeológiája megle
hetősen hasonló a korabeli magyar vagy bolgár és román pártsajtóéhoz. Mégis van két 
lényeges különbség. Az egyik, hogy Novotn? nem teszi magáévá az éppen akkor megjelent 
budapesti párthatározatot az „ellenforradalom” négy okáról. Nála is ezek az okok szerepel
nek, de más arányokban. Természetesen hangsúlyozza, hogy a nemzetközi reakció, az 
imperialista hatalmak támogatnak minden törekvést, amely a szocialista tábor egységének 
megbontására irányul, a magyarországi eseményeket is kihasználják politikájuk érdekében 
-  de nem tulajdonít „döntő és alapvető szerepet” a „nemzetközi imperializmusnak” „az 
októberi események előkészítésében”, mint az MSZMP KB határozata teszi.

Novotny nem vádolja a Nagy Imre mögött felsorakozott belső pártellenzéket az 
októberi „tragikus fordulat” okozásával, sőt előkészítésével. Egyáltalán nem foglalkozik a 
Nagy Imre-csoport október előtti tevékenységével; azt veti Nagy Imre szemére, hogy mint 
miniszterelnök „kettős politikát folytatott: egyfelől azt hangoztatta, hogy az ellenforradalmi 
erők elnyomása szükségessé teszi a szovjet csapatok beavatkozását, de másfelől ösztönözte 
az ellenforradalmi elemek aktív ellenállását és kapcsolatot tartott fenn velük. A Nagy-kor
mány a reakció nyomására lépésről lépésre hátrált, eltávolította köréből a párthoz és a 
néphatalömhoz hű kommunistákat, mígnem végleg szétesett és azoknak az erőknek szol
gáltatta ki állásait, amelyek fasiszta diktatúra bevezetésére törekedtek az országban”. A 
Nagy-kormány főbűnének a Varsói Szerződésből való kilépést, a semlegesség deklarálását
tekinti. . . .. ,

A fő felelősséget Novotny előadásában a Rákosi-Gerő-féle vezetés viseli a történte
kért. Ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy Novotn^, Zápotocky, Siroky versenytár
suknak tekintették Rákosit a Kié a legszebb barakk? versenyben és bukását alig leplezett 
kárörömmel kommentálták. Novotny sajátos kiindulópontja, hogy Magyarországon, ahol 
25 éven át a „fasiszta Horthy-rezsim” uralkodott és megfelelő eszmei örökséget hagyott 
maga után, az 1945 utáni kommunista vezetőségnek sokkal óvatosabban kellett volna 
politizálni, mint egy olyan demokratikus hagyományokkal rendelkező országban, amilyen 
Csehszlovákia. Rákosi ennek épp az ellenkezőjét tette: megalapozatlan, felelőtlen politikát 
folytatott, nem utolsósorban a gazdasági növekedés túlhajtott erőltetésével. Nem a népi 
demokrácia reakciós ellenségeit, hanem saját párton belüli ellenfeleit üldözte legjobban. A 
párton kívüli demokratákkal pedig nem törődött, a Népfront nem működött, „már 1947 előtt 
-  amelyet a nagy fordulat évének nyilvánítottak -  helytelen adminisztratív eszközökkel 
számolt le az országban működő számos más politikai párttal... E helytelen gyakorlat 
elméleti indoklásaként az a tétel szolgált, amelyet Rákosi elvtárs az MDP kongresszusán 
hangsúlyozott: nevezetesen, hogy náluk a szocialista átalakulás simán, szinte észrevétlenül
ment és megy végbe.” , _

,Arról, hogy a mindenekelőtt Ausztriában és Nyugat-Németországban megbúvó 
horthysta reakció tevékenysége és kapcsolata a hazai földalatti reakcióval nem kapott kellő
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figyelmet, tanúskodik az a tény, hogy idén tavasszal Magyarország a nyugati -  a magyar
osztrák -  határon könnyelműen felszámolta az elengedhetetlen biztonsági óvintézkedéseket.” 
Rákosi csak szovjet nyomásra mondott le nagy nehezen a hatalomról, de utóda a nála nem jobb 
Gerólett, aki „nem vette észre sem a nép jogos elégedetlenségének fokozódását, sem pedig az 
ellenforradalmi elemek egyre teljedó felforgató tevékenységét”, a pártvezetésnek nem volt 
kapcsolata a néppel, ami szemmel láthatóan az októberi napokban mutatkozott meg.

Míg a budapesti párthatározatban szó sincs a szovjet vezetés korábbi hibáinak szere
péről, Novotny ezt a témát is megpendíti, méltatva az SZKP 1955. júliusi és a szovjet 
kormány 1956. október 30-i nyilatkozatát a nemzeti egyenjogúságról, a sajátos nemzeti 
utak tiszteletben tartásáról. Ennek akkor az ő  szájában kettős jelentése volt: miután nem 
tudhatta, Moszkvában Hruscsov vagy Molotov kerekedik felül, félhetett a régi dogmatiz- 
mus, de a XX. kongresszus vonalának erőltetésétől is. Nemhiába hangoztatta: „A tragikus 
magyarországi események kiváltó okait az SZKP XX. kongresszusán hozott határozatok 
meg nem értésében és a korábbi hibákban és hiányosságokban kell keresnünk.”

A referátum és az egész „vita” másik lényeges sajátossága, hogy mint említettem, 
Bukaresttel szemben Prágában inkább elbagatellizálni igyekeztek a magyar ’56 hatását a 
szlovákiai magyarságra. Mindezt sörízű vagy ízetlen tréfákkal fűszerezve, de az erdélyihez 
mérhető retorzió nélkül. Viszont a „fehér könyvekhez” hasonlóan eltúlozták a fasiszta 
elemek, arisztokraták, csendőrök, Mindszenty szerepét, hiszen ez megfelelt ismertetett 
koncepciójuknak: ismét ,.reálissá vált annak a veszélye, hogy Magyarország fasiszta 
állammá válik”.

Novotny azt hangsúlyozta, hogy Csehszlovákiában az értelmiség és a fiatalság nagy 
többsége szilárdan kitartott a szocializmus mellett, „a gyárban dolgozó fiatalok körében 
szélesedik a szocialista munkaverseny”, mert „mélyen hatottak rá a magyarországi esemé
nyek”. Igaz, „a magyarországi ellenforradalom védelmében itt-ott megszólaltak kulákok, 
volt nagykereskedők, egykori magas rangú katonatisztek és hasonlók”, a katolikus klérus 
közölte a kormánnyal követeléseit, amit azóta már volt ideje megbánni. A párt, a szerveze
tek helyükön, résen voltak, nem úgy, mint Magyarországon.

Több szlovák párttitkár számos „életből vett példával” támasztotta alá Novotny 
tételeit. „Magyar és ukrán nemzetiségű honfitársaink nemcsak érettségből, hanem minde
nekelőtt csehszlovák szocialista hazafiságból vizsgáztak jelesre... bebizonyították magyar 
nemzetiségű honfitársaink is, milyen nagyra értékelik, hogy pártunk és kormányunk... 
helyes nemzetiségi politikájával... lehetővé teszi... az alkotó erők sokoldalú fejlődését”, 
mondta felszólalásában Rudolf Strechaj, a szlovák kormány elnöke.

Bilak arról is beszélt, hogy a lengyel és magyar nacionalizmus mellett „párhuzamosan 
küzdenünk kellett a hazai nacionalizmus ellen is, mert nyomban hallhatók voltak ilyen 
kitételek: »Ugyan kérem, a magyarok! Úgy kell nekik, és így tovább... egyetlen koronát, 
egyetlen kiló gabonát sem érdemelnek tőlünk...« És: »ugyan kérem, a lengyelek! Azok 
mindig csinálnak valami ostobaságot. Már Svejk is megmondta, hogy ha valahol egy lyuk 
van, abba biztosan egy lengyel esik bele«.” J. Zeman tábornok, dicsérve a magyar lakosság, 
szövetkezeti tagok magatartását, kijelentette: nem helyes, hogy a csehszlovák hadseregben 
nincsenek magyar nemzetiségű tisztek és politikai tisztek; „ezen a téren magában a 
hadseregben is sovinizmus érvényesült”.

Többen bírálták a szlovákiai írókat és „némely értelmiségi rétegeket” a magyar 
eseményekre való rezonálásuk miatt, a Szlovák írószövetség választmányát, Iván Kupec 
költőt név szerint is.
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A szlovákiai határ menti pártszervezetek novemberben, a határt is átlépve, gyakran 
nyújtottak különféle segítséget a még működő észak-magyarországi pártszervezeteknek 
(egyedül a pozsonyi Új Szd-ból napi 50 000 példányt nyomattak külön, magyarországi 
teijesztésre), tapasztalataikról inkább öntelt, mint rosszindulatú felszólalásokban többen is 
beszámoltak. Kritikával elsősorban az MDP vidéki apparátusát illették. „Miskolcon -  
mondta F. Dvorsk^ -  az egész pártapparátus elmenekült, gyáván elfutott. A miskolci 
megyei pártbizottságon, ahová elküldtünk néhány elvtársat, nézzék meg, hogyan állnak a 
dolgok, éppen két diákot őriztek, fiatal fiúk voltak, olyan tizenhat éves formák. Hajói szájon 
vágod őket és azt mondod, a mama hív, menjetek vacsorázni, hát elmennek. De nem akadt 
senki, hogy ezt megtegye. Nem volt merszük.” Hasonló hangnemben emlékezett meg Nagy 
Attiláról: .Miskolcon a forradalmi munkás- és paraszttanács elnöke egy színész volt, egy 
tehetségtelen színész, aki nem kapott lehetőséget a színpadi szereplésre és hiúságból lett 
»forradalmár«... mihelyt elnök lett, meg akarta mutatni a tehetségét és reggeltől estig 
versikéket szavalt ott, a tanácsban...”

Valódi, politikai vita a KB ülésén nem folyt, amennyiben volt nézeteltérés, olyan 
kérdésről, helyes volt-e a tartalékosok behívásakor otthon hagyni a magyar nemzetiségűe
ket. A hadsereg képviselője e „vitában” készségesen elismerte, hogy hiba volt, ami persze 
már nem változtatott azon, hogy a kritikus napokban tényleg nem merték behívni a magyar 
tartalékosokat. Vagy: a szociáldemokrata Jifí Hájek, anélkül, hogy a referátum alaptételeit 
vitatta volna, megengedte magának, hogy az USA, illetve Anglia és Franciaország ellentétét 
a szuezi válságban a valóságnak megfelelően adja elő, nem a sajtópropaganda színvonalán. 
A főbb vezetők (Zápotocky, Siroky, Bacílek) általában nem is szólaltak fel, ezzel nyilván 
azt jelezve, hogy a referátum a „kollektív bölcsesség” gyümölcse.

Több párttitkár közölte a területén szolidaritásmegnyilatkozások miatt addig letartóz
tatottak számát: Kelet-Szlovákiában 43, északon, a Szepességben 15, Közép-Szlovákiában 
40 fő. Minden esetben hangsúlyozták, hogy ezek milyen kis számok a kerület lakosságához 
képest, sőt a vicces Bilak azt is megkockáztatta, hogy többségük részeg állapotban tette 
meggondolatlan kijelentéseit. F. Kahuda elmondta, hogy a cseh diákság magatartása még nem 
megnyugtató: a prágai vegyészeti főiskolán 7, egy pardubicei főiskolán ugyancsak 7, a prágai 
mezőgazdasági főiskolán 3 diákot kellett letartóztatni. Nagy viták folytak Bmóban is, ahol a 
természettudományi kar hallgatói követelték, a párt ne gyámkodjon az ifjúsági szervezet 
felett. Cáfolták viszont a pozsonyi diákok szolidaritásfelvonulásáról szóló rádióhíreket.

A fenti számadatokkal szemben a KB-ülésre készült tájékoztató anyag szerint „a 
magyarországi eseményekkel kapcsolatban november 5-ig az egész országban összesen 
665 esetben indult bűnvádi eljárás”. (203. old.) A tájékoztató anyag összeállítói egyébként 
sem olyan derűlátóak több kérdésben, mint a KB-ülés felszólalói. A munkásifjúsággal 
szemben nyugtalanítónak találják a csehszlovákiai diákság viselkedését: nyilván sokan 
félreértették az SZKP kongresszusát, mikor olyan követelésekkel léptek fel, mint a kötelező 
orosz nyelvoktatás eltörlése, az egyetemi autonómia visszaadása stb.

Jelentős (lengyel) szolidaritási megnyilvánulások voltak Ostravában, általában a len
gyel és német nemzetiség magatartását az anyag kevésbé megnyugtatónak tartja, mint a 
határvidék magyar lakosságáét. Utóbbiak visszafogottabb viselkedését a felszólalókhoz 
hasonlóan az 1938-44-es évek negatív tapasztalataival magyarázza. Sikertelenül végződtek 
a kísérletek sztrájk szervezésére pl. Dunaszerdahelyen.

A tájékoztató anyag számos példát hoz fel az értemiség köreiben, elsősorban a Szlovák 
írószövetségben felmerült problémákra. A pedagógusok egy része nem akarta megszavazni
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az „ellenforradalmat” elítéld -  nyilván megrendelt -  határozatokat, sdt a D 34 színházban 
ellenkező előjelű határozatot fogadtak el.

Nem tudni, mennyi az igazság, mennyi a célzatosság abban, ahogy az anyag szembe
állítja a fizikai dolgozók osztályöntudatát a volt kizsákmányolok, katonatisztek és felesé
geik, papság, a Cseh Szocialista Párt és a ludákok (Néppárt) hívei aktivizálódásával. 
Konkrétsága teszi hihetővé azt az állítást, hogy számos lap szerkesztőségében folytak viták 
a magyarországi és lengyel események, továbbá Tito pulai beszéde megítélése kapcsán. E 
lapok közül kiemeli a következőket: VecemíPraha, Svobodne Slovo, Lidová Demokracie.

(Az idézett felszólalásokat Lukács Katalin fordította.)
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