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A Politikatörténeti Intézetben közel két éve folyik intenzív műhelymunka a Magyar 
Szocialista Munkáspárt 1956. november 4-e és 1957. december 31-e közötti központi 
bizottsági és politikai bizottsági ülései jegyzőkönyveinek kiadása érdekében. A hat kötetből 
álló sorozat harmadik kötete munkálatai során került kezünkbe az Ideiglenes Intézd 
Bizottság1 1957. április 9-i ülésének, azon belül a második napirendi pont szó szerinti 
jegyzőkönyve, amely formálisan az Agitációs és Propaganda Osztály, valójában az Ideig
lenes Intéző Bizottság központi előadás-sorozata első darabja szövegtervezetével foglalko
zott. A téma az 1956-os forradalom értékelése volt.

Az előadás-sorozat megrendezéséről az Ideiglenes IntézőBizottság már 1957. február
12-én döntést hozott,2 a végrehajtása azonban csak a magyar párt- és kormánydelegáció 
1957. március 20-28-i moszkvai útja után indult meg. Több mint ezer vezető funkcionárius 
előtt áprilistól a nyár közepéig tartott az előadás-sorozat, amely nagy sajtóvisszhanggal 
zajlott le; az előadásokat 40-50 ezer példányban külön füzetben is megjelentették. Az 
előadások után annak tartalmát kerületi, fontosabb üzemi, intézményi szinten, járási szék
helyeken, nagyobb városokban, sőt helyenként falvakban, termelőszövetkezetekben és 
állami gazdaságokban gyűléseken ismertették.

A legnagyobb érdeklődést Kállai Gyula felolvasása váltotta ki az 1956. október-no
vemberi események értékeléséről. A sorozat ezen füzetét újra kellett nyomatni, bár a szöveg 
megjelent a Társadalmi Szemlében, sőt egy egyetemistáknak szánt segédanyagban is.3 Az 
esemény jelentőségét ma mindenekelőtt az adja, hogy a szövegtervezetet az Ideiglenes 
IntézőBizottság vitatta meg és fogadta el, tehát a végleges változata -  fő vonalaiban -  a 
pártvezetés hivatalos álláspontjának tekinthető.

Előzetes forrásközlés a Politikatörténeti Intézet szerzőgárdája által szeikesztett kiadványból. (Az MSZMP 
ideiglenes vezető testületéinek jegyzőkönyvei III. kötet. 1957. április 5.-május 17. Bp., Intema Rt. 1993.406 p.)
1 Az MSZMP 1957. június 27-29-i Országos Értekezletéig a  párt vezető szervei ideiglenes testületként működtek. 
Ezt fejezte ki elnevezésük: Ideiglenes Központi Bizottság, Ideiglenes IntézőBizottság.
2 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1979. 
35-36. pp.
3 Kállai Gyula: Az 1956 októbe—novemberi ellenforradalmi események a marxizmus-leninizmus fényében. Bp„ 
Kossuth Könyvkiadó, 1957. Ugyanez: Társadalmi Szemle, 1957.1. sz. 12-39. pp., végül Az 1956. október-no
vemberi ellenforradalmi események a  marxizmus-leninizmus fényében (Segédanyag az egyetemi és főiskolai 
hallgatók számára) Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1957.92-123. pp.
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Az 1957. április 9-i vita és a Kállai-féle előadás annak a folyamatnak az eredménye, 
amely a Kádár-kormány létrejöttétől az MSZMP vezető testületéiben az 1956. október-no
vemberi események értelmezésével és értékelésével kapcsolatban 1956 vége és 1957 első 
negyedéve között zajlott le és amelynek fő állomásai: az 1956. november 4-i kormányfel
hívás, az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának közismert 1956. december 5-i 
határozata, az 1957. január 6-i kormánynyilatkozat és az MSZMP IKB 1957. február 26-i 
határozata volt. A végleges koncepció azonban az április 9-i vitában kristályosodott ki.

Röviden összefoglalva, a következőkről volt szó:
1. A nemzetközi imperializmus 1956 tavaszán az SZKP XX. kongresszusa pozitív 

hág a in ak  ellensúlyozására átfogó hadjáratot indított a szocialista tábor -  ezen belül 
mindenekelőtt Magyarország -  társadalmi rendje ellen.

2. Ez a támadás nem járt volna sikerrel, ha az MDP-n belül a különböző irányzatok 
harca nem dezorganizálja és bénítja meg a pártot. Különösen káros szerepet játszott ebben 
a revizionizmus, amelynek megnyilvánulásai a következők voltak: a párt vezető szerepe és 
a demokratikus centralizmus tagadása, frakciózás és a párton kívüli tömegek mozgalommá 
szervezése, a tiszta demokrácia követelményének hangoztatása, a proletár internacionaliz
mus felcserélése a nacionalizmussal.

3. „Nagy Imre és csoportja opportunistákból revizionistákká, renegátokká, árulókká, 
ellenforradalmárokká züllöttek. Hosszú időn keresztül tudatosan és tervszerűen bomlasz
tották a pártot, a proletárdiktatúra szervezeteit, s ásták alá a szocialista ideológia hitelét. 
1956-ban tudatosan és tervszerűen készítették elő a proletárdiktatúra rendszerének meg
döntését. Politikai hadsereget szerveztek, a nyugati imperialistákkal és a belső ellenforra
dalmi erőkkel teljes összhangban kidolgozták a rendszer megdöntésének stratégiáját és 
taktikáját, s egymás után szervezték a kampányokat a párt, a népi demokratikus rendszer 
ellen. 1956 nyarán rátértek a politikai tömegdemonstrációk szervezésére, majd október 
23-án rohamra indultak a hatalom megdöntésére. ... [A csoport] Tehát tudatosan a hata
lomra tört, hogy annak birtokában elárulhassa a proletárdiktatúrát.”4

A Kállai-féle anyagban megtestesülő koncepció szinte szövegszerűen tartalmazza a 
Nagy Imre-per vádiratának tételeit, ugyanakkor több volt annál, amennyiben elméletileg, 
politikailag és morálisan is igyekezett szétzúzni az ún. nemzeti kommunista irányzat 
pozícióit.

A hivatalos politikaelmélet és történetírás számára évtizedekre vezérfonalnak bizo
nyuló koncepció genezise a magyar és szovjet források feltárása révén lassan körvonalaz- 
hatóvá válik. Ennek egyik fontos mozzanata volt, hogy az MSZMP IKB 1956. december
5-i határozatához képest az 1957. január 6-i kormánynyilatkozat a Nagy Imre-kormányt 
árulónak bélyegezte, az ún. ellenforradalmi erők célját pedig nem egyszerűen a kapitaliz
mus, hanem egy, a nemzetközi imperialista nagytőkétől függő fasiszta-földesúri állam 
megteremtésében jelölte meg. S bár ez a két állítás nem állt távol a december 5-i határozat 
gondolatmenetétől, a párt vezető köreiben nem volt kiérlelt, a kormánydokumentum 
vitájában nem vetődött fel és miután ez az eszmecsere a bolgár, csehszlovák, román, szovjet 
vezetők 1957. január 1-4-e közötti budapesti látogatása miatt be sem fejeződött -  a 
kormánynyilatkozat nem került a kormány elé - ,  így pontosan nem tudjuk, hogy az

4 Kállai Gyula: Az 1956. október-novemberi ellenforradalmi események a marxizmus-leninizmus fényében. 
Társadalmi Szemle, 1957.1. sz. 29. p. (A továbbiakban a Társadalmi Szemlében megjelent szövegre hivatkozunk.)
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október-novemberi események értékelésével foglalkozó bekezdés milyen mértékben került 
nemzetközi hatásra a szövegbe.5 A pártvezetdk találkozójáról kiadott közlemény és az 
ugyanaznap megjelent kormánynyilatkozat szövegének összehangoltsága ennek ellenére 
nyilvánvaló.

Kétségtelen tény, hogy januárban, de még inkább februárban az október-novemberi 
eseményekre mindinkább más szemüveggel tekintettek a párt vezető személyiségei.6 Ebben 
legkevésbé annak a később hivatalosan hangoztatott érvnek volt szerepe, amely szerint 
Nagy Imre és társai cselekedeteit a közben ismertté vált tények miatt kellett átértékelni. A 
revizionizmus fogalmának gyors elterjedésében a decemberben megindult kínai politikai 
és ideológiai offenzíva szerepe ismert. Fontos tényező volt az áthangolódási folyamatban 
a szocialista tömb és Jugoszlávia viszonyának megromlása, az 1957. január 10-e utáni -  
magyar kezdeményezésre történt -  kínai közvetítési kísérlet kudarca. Nem lebecsülendő 
azonban a belpolitikai okok szerepe sem. A kormánynyilatkozat remélt pozitív fogadtatása 
elmaradt, a munkanélküliségtől való félelem, a mindinkább politikai tisztogatássá váló 
racionalizálás, a represszív intézkedések folytatása a fizetésemelések ellenére sem oldotta 
a társadalom széles rétegeiben a hatalommal szembeni ellenszenvet. A termelőszövetkeze
tek szétesése rendkívüli méreteket öltött. A párt szervezése a munkahelyeken és falun 
vontatottan haladt előre. Mind a tagságon, mind a pártértelmiségen belül erős bizonytalan
ság volt az októberi események, de leginkább az október 23-i tömegmozgalom ellenforra
dalmi jellegét illetően. A tömeges emigráció, az internálások ellenére sem sikerült teljes 
mértékben felszámolni az aktív politikai ellenállást. Egyedül hatékony eszköznek továbbra 
is az adminisztratív-megtorló intézkedések bizonyultak. A párt vezetőinek be kellett látni, 
hogy politikai gyakorlatuk és ideológiai fegyvertáruk tömeghatása rendkívül szerény, és 
képtelenek áttérni a december végén úgy áhított mérsékeltebb vonalra.

Már 1956 végén felvetődött, hogy a nyílt ellenállás lehetőségének megszűnése követ
keztében fennáll annak a veszélye, hogy az „ellenség” a párton belül akar pozíciókat 
kiépíteni magának. Februárban ez már úgy tért vissza és vált elfogadottá a párt vezető 
testületi ülésein, hogy elkerülhetetlen a politikai kampány a pártban meghúzódó, „nagyim- 
rés”, az árulás és megalkuvás szellemét hordozó értelmiségi párttagok -  jugoszláv kapcso
latokkal is rendelkező -  csoportjaival szemben.7 Ezzel párhuzamosan -  részben szovjet 
nyomásra -  az Ideiglenes Intéző Bizottság szőkébb köre Kállai Gyula snagovi látogatása 
után Nagy Imre bírósági felelősségre vonása mellett döntött.8 De nem egyszerűen erről volt

5 Érte csak akkor fogunk választ kapni, ha előkerül a tárgyalások jegyzőkönyve. Magának a szövegtervezetnek a 
véglegesítésére az Ideiglenes Központi Bizottság 1956. december 28-án tett kísérletet, végül azonban a döntést 
elhalasztották, Kállai Gyula, Friss István és Apró Antal kapott felhatalmazást az írásos véleményeket figyelembe 
vevő új változat megszövegezésére. Ezt az IKB 1957. január 4-én kívánta újra megvitatni, de erre tudomásunk 
szerint nem került sor. (MÓL MDP-MSZMP Iratok Osztálya, [Korábban -  a dokumentum közlési jogának 
időszakában -  a Politikatörténeti Intézet Levéltára] 288. f. 4/5. ő. e.)
6 Az írószövetség és a MUOSZ tevékenységének felfüggesztése, több író letartóztatása, Kállai Gyula snagovi útja 
után ebben Kádár János járt az élen, aki az 1957. január 27-i csepeli pártaktíván, majd néhány nappal később 
Salgótarjánban elmondott beszédében természetes minősítésként használta a Nagy-Losonczy-csoportra az „áruló” 
kifejezést. (L. a Népszabdság 1957. január 31-i és február 5-i számát.)
7 MÓL MDP-MSZMP Iratok Osztálya, 288. f. 5/15. ő. e.
8 Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB Levéltárából. Bp., Móra Könyvkiadó, 1993. 
257. és 261. p.
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szó. A január eleji „liberalizálási” kísérlet bukása után Kádár maga szögezte le február 
12-én a visszafordulási politika lényegét: ,A  párt politikai befolyása növekedésében 
szerepet játszott az, hogy sikerült összekapcsolni az ellenséget leleplező tömegagitációt, a 
kormány konszolidációs intézkedéseit és az ellenforradalomra mért büntető rendszabályo
kat..."9

Az Ideiglenes Intézd Bizottság 1957. február 12-i ülésén formálisan egy propaganda 
eldadás-sorozatról, valójában -  hallgatólagosan -  sokkal komolyabb kérdésekben született 
döntés a párt vezetői között. 1. Fel kell függeszteni a kétfrontos harc politikáját és össztüzet 
kell zúdítani a jobboldali elhajlókra. 2. Az 1956 decemberében kijelölt „négy ok” közül a 
Nagy-Losonczy-csoport szerepének kell meghatározó jelentőséget tulajdonítani. 3. Ennek 
megfelelően át kell értékelni Nagy Imre politikai múltját, az 1956. október 23-i tömegmoz
galmat, az október 28-i fordulatot, az MDP feloszlatását. A testület egyöntetűen elkötelezte 
magát a Nagy-Losonczy-csoport árulóként való kezelése mellett.

Az Ideiglenes Központi Bizottság 1957. február 26-i határozata ebben a felfogásban 
revideálta saját 1956. december 5-i határozatát, bár azt pro forma érvényben hagyta. Nagy 
Imre és társai bűnbakká váltak, nemcsak az 1956. október 23-i összeomlás, de a november 
4-e utáni kudarcért is. S ha megvan a bűnbak, megvan a megoldás. Az IKB-határozat egyik 
kulcsmondata így szólt: .Amilyen mértékben sikerült ezt a feladatot megoldani [ti. a 
revizionizmust szétzúzni -  a szerzők], olyan mértékben szabadítjuk fel a dolgozók megté
vesztett rétegeit az ellenforradalom eszmei, politikai befolyása alól, és tömörítjük őket újra 
a néphatalom védelmére és a szocializmus építésére.”10 11

A januári konszolidációs szándékú kormánynyilatkozat után a február 26-i ideiglenes 
központi bizottsági ülés egyrészt jelezte, hogy az MSZMP képtelen volt letérni az admi
nisztratív eszközök által meghatározott politikáról, másrészt Világossá tette, hogy ezt 
belátva ennek kiterjesztésére törekszik nemcsak politikai ellenlábasaival, hanem a fenntar
tásokat hangoztató párton belüli híveivel szemben is. Jól érzékeltette ezt Kádár János, 
amikor zárszavában a kiközösítést is kilátásba helyezte a különvéleményét részben fenn
tartó Köböl József számára, vagy abban a megrovásban, amit következetlen önkritikájáért 
Aczél György kapott.11

Ez azonban apró epizód volt az Ideiglenes Intéző Bizottság márciusi és áprilisi 
gyakorlati lépéseihez képest. Március 5-én megindult a leszámolás az egyházi ellenállással, 
hamarosan felszámolták az ifjúsági szervezetek közötti sokszínűség maradványait, lesö
pörték az asztalról Fehér Lajos elképzelését egy alulról építkező, sokszínű szövetkezeti 
érdekvédelmi rendszer létrehozásáról.12 Előkészítették, majd áprilisban megindították a 
tudományos, humán és művészeti értelmiség és a pedagógusok közötti rendcsinálást. A 
Molnár Erik által írt, és a december 5-i platformot továbbépítő tanulmány sorsa ebben a

9 MÓL MDP-MSZMP Iratok Osztálya, 288. f. 5/15.6. e.
10 Az MSZMP határozatai i. m. 40. p.
11 „Meglep Aczél György önkritikája is. Amit elmondott, az becsületes dolog, de javaslatai még mindig egy irányba 
haladnak, olyan irányba, mint november 4-e után. Ez nem bún, de ha már elhatároztad, hogy ebben és ebben a 
kérdésben nem volt helyes az álláspontod, azért még úgy látom, hatnak a  tégi nézeteid, mert minden javaslatod 
egy irányba szól és még ugyanazon aggodalmak szólnak belőled.” (MÓL MSZMP Iratok Gyűjteménye, 288. f. 
4/5. ő. e.)
12 Lásd az Ideiglenes Intéző Bizottság 1958. március 5-i és 12-i ülését. (MÓL MSZMP Iratok Gyűjteménye, 288. 
f. 5/17. és 5/18. ő. e.)
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helyzetben nem lehetett kétséges. Sőt, a március 7-én megjelent Révai József-cikk is több 
vonatkozásban nyitott kapukat döngetett. Ha az „Eszmei tisztaságot!” címet viselő írás nem 
bírálja az MSZMP néhány héttel korábbi -  maga mögött hagyott -  felemásságait, ha nem 
támadja a szakszervezeti vezetőket, tehát az Ideiglenes Intézd Bizottság tagjait, ha nem 
előlegezi olyan szembeötlően a Rákosi-Gerő-csoport visszatérési óhajait, vitát sem kavart 
volna. Mondandójának lényege így is meghallgatásra talált. S ezzel már az április 9-i 
jegyzőkönyvnél vagyunk.

A testület tagjainak hozzászólásaiban szinte teljes egyöntetűséggel mutatkozott meg 
a Rákosi-féle vezetés felelősségének kisebbítésére, a Nagy Imre-csoport „vétkeinek” 
felnagyítására irányuló szándék. Az előterjesztés az 1956 októberét megelőző és azt követő 
eseményeket tudatos összeesküvés koncepciójává kovácsolta össze, amelyben a meghatá
rozó szerepet Nagy Imre és szövetségesei játszották. A végleges szöveget már teljesen ez 
uralta, mivel kikerültek belőle az ötvenes évek elejének rendszerszerű kritikájára vonatkozó 
megállapítások. Bár az 1953. júniusi határozat pozitív értékelést kapott, az azt követő 
politikai gyakorlat, a Nagy Imre vezette „reformvonal” teljes egészében elutasításban 
részesült. Nemcsak a fegyveres felkelés de a -  decemberi határozatban még nem szereplő 
-  demokratikus tömegmozgalom is a vádlottak padjára került. A felkelés tömegbázisából 
a munkás- és parasztrétegek eltűntek, helyüket a kispolgárság, a diákiíjúság és lumpen 
csoportok foglalták el. Negatív megítélést kaptak a felkelés szervezetei, intézményei, 
közöttük a munkástanácsok is. Elítélték nemcsak az ÁVH, de az MDP feloszlatását és az 
MSZMP megalakítását.13 A vita egyik feltűnő jelensége Kádár János hozzászólása volt, 
amely saját november 4-e utáni politikai tetteinek egyik mélypontját produkálva, helyen- » 
ként Rákosi Mátyás felfogásán túltéve nagymértékben hozzájárult az előadás negatív 
vonásainak felerősödéséhez.

A vita és az előadás figyelemre méltó vonása volt az is, hogy a párt vezetése szinte 
teljes egészében elfogadta Révai József véleményét a nemzeti kérdésről. A szovjet-magyar 
viszony kritikátlan felmagasztalása, a proletár internacionalizmusról, a Szovjetunió iránti 
hűségről, a „szocialista tábor egységének erősítéséről” szóló ismert szólamok mellett most 
már hiába keressük az 1956. októberi tömegmozgalom jogos nemzeti követeléseire, a 
Rákosi-Gerő-klikk nemzeti érzést sértő magatartására vonatkozó utalásokat. Helyüket a 
„nemzeti kommunizmus”, a sajátos „magyar út” terminusainak éles kritikája, ellenségessé 
minősítése foglalta el.

Nem lennénk hűek a történeti igazsághoz, ha befejezésül nem említenénk meg, hogy 
mindezek ellenére az Ideiglenes Intéző Bizottság két ponton nem azonosult a Révai-cikk 
mondanivalójával, s ez Kállai előadásán is érződött. Hiányzott belőle az október végi és a 
november 4-e utáni „következetlenségek” miatti önkritika, az IIB tagjai jó h a ta lm i ösztön
nel továbbra is tiltó táblát helyeztek Kádár János és vezető társai nyílt bírálata elé.

Hallgattak arról is, amit Révai József kimondott: a nemzeti sajátosságokra építőNagy 
Imre-féle politika többek között a kispolgári, kisparaszti magántulajdon védelmét és 
fejlesztését is magába foglalta. Ehhez ugyanis hozzátette, hogy e két tulajdonforma meg-

13
A Kiss Károly által 1957. május 6-án felolvasott, a pártról szóló előadás az MDP feloszlatását súlyos likvidátori 

hibának minősítette és élesen elhatárolta egymástól az MSZMP 1956. november 4-éig és azt követő időben 
tanúsított magatartását. Kiss Károly: Az MSZMP a munkásosztály forradalmi pártja. Bp., Kossuth Könyvkiadó,
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örökítése egyet jelent a szocializmus építéséről való lemondással. Márpedig az MSZMP 
vezetői 1957 áprilisában, májusában, ha korlátozott mértékben is, de kitartottak a két 
tulaj donforma előtti kapunyitási ígéreteik mellett. Szaporodtak a kiskereskedői és kisiparosi 
iparengedélyek,14 s bár a szövetkezesítés türelmetlen hívei újra hallatták hangjukat, az új 
argárpolitikát képviselők Fehér Lajos által vezetett csoportja vissza tudta verni a régi 
gyakorlat iránt áhítozók fellépését.

Kállai Gyula előadásával tehát az 1956. december 5-i határozat revíziója az októberi
novemberi eseményeket illetően befejeződött, az úgynevezett Révai-Molnár vitában -  
ahogy azt a jegyzőkönyv is rögzíti -  a párt vezetői Révai József mellett foglaltak állást, 
akarva-akaratlanul teret engedtek a rákosista restaurációs törekvések ideológiai alátámasz
tásának. Hogy mennyire így volt, ezzel az MSZMP 1957. június 27-29-i országos értekez
letén Kádár Jánosnak is szembesülni kellett.

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGA 

1957. ÁPRILIS 9-1 ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE15 
/RÉSZLET/

2. [A] M a g y a r o r s z á g i o k t ó b e r - n o v e m b e r i e s e m é n y e k  
A MARXIZMUS-LENINIZMUS FÉNYÉBEN

K álm án E ndre elvtárs:
Kiegészítésül csak annyit, hogy a tézisek kollektív munkával készültek,16 voltak véleményelté

rések. Reméljük, hogy a mostani szövegezés a kollektíva minden tagját kielégíti.
F ock J en ő  elvtárs:

A 3. oldalhoz van néhány megjegyzésem. Az elsőbekezdésben az van, hogy hazánkban alighogy 
létrejött a proletárdiktatúra, mindinkább eltorzult. Nem kíván vitát, hogy vajon valóban akkor jött-e 
létre a proletárdiktatúra, amikor létrejöttéről Rákosinak eszébe jutott cikket írni. A továbbiakban szó

14 1957. május végéig több mint 2500 kiskereskedői és több mint 20 000 kisiparosi engedélyt adtak ki a tanácsi 
szervek. (MÓL JGY, XIX-A-83/1957.7. d.)
15 Géppel írt tisztázat -  Politikatörténeti Intézet Levéltára (utóbb Magyar Országos Levéltár MDP-MSZMP Iratok 
Osztálya) 288. f. 5/21. ő. e. A határozati jegyzőkönyv Kádár János és Ságvári Ágnes, a szó szerinti jegyzőkönyv 
Ságvári Ágnes aláírásával hitelesítve.
Az ülésen részt vett: Kádár János, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kiss Károly, Kállai Gyula, Münnich 
Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, Fock Jenő, Friss István. A napirend előadója Kálmán Endre, meghívottat 
Orbán László, a KB Agit-prop. Osztály helyettes vezetője, Vértes Imre és Wirth Ádárn, az Agit-prop. Osztály 
munkatársai voltak. A határozati jegyzőkönyv a következőket rögzítette:, A z  Intéző Bizottság megbízza Kálmán 
Endre elvtársat, hogy a téziseket az elhangzott javaslatok figyelembevételével dolgozza át és az átdolgozott 
anyagból a végleges előadást Kállai Gyula készítse el.
Az Intéző Bizottság egyetért azzal, hogy az előadás címe „A magyarországi ellenforradalom a  marxizmus-leni- 
nizmus tükrében” legyen. Az Intéző Bizottság módosítja korábbi határozatát, és nem tartja szükségesnek, hogy a 
központi előadás után vitát rendezzenek, erre majd alkalom lesz a megyei, kerületi és szemináriumszerű feldolgo
zások során.”
16 A szövegtervezet Kálmán Endre a Párttörténeti Intézet megbízott igazgatója aláírásával került az Intéző 
Bizottság elé. A magyarországi októberi-novemberi események a marxizmus-leninizmus fényében. (Tézisek) 
Készült az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályán. Látta: Otbán László. (Géppel írt tisztázat -  MÓL 
MSZMP iratok gyűjteménye, 288. f. 5/21. ő. e.)
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van a gazdasági autarchiára való törekvésről. Ilyen azonban senki részéről: sem Gerő, sem Rákosi 
részéről nem volt. Azt kell kifejteni, hogy mi volt a hiba és ennek következtében miért történtek ilyen 
jelenségek. Helytelen az a kifejezés is, hogy a hibás gazdaságpolitika meg nem indokolt erőfeszítést 
követelt meg a tömegektől. Meg kell mondani, hogy a gazdaságpolitika nem volt átgondolt és ezért 
nem emelkedett az életszínvonal.17

4. oldalon azt mondja az előterjesztés, a gazdasági helyzetről szólva, hogy a hibák oka a szovjet 
módszerek gépies másolása volt. A gazdasági hibák lényege nem a másolás volt, bár ez is hozzájá
rult.18

5. oldalon azzal foglalkozik az anyag, hogy a párt feltárta a hibákat stb. Véleményem szerint 
nem tárta fel nyíltan és nem volt alap, hogy határozottan, nyíltan fellépjen a párttagság a megnyilvá
nuló revizionizmus ellen, amely éppen ezekből a hibákból is táplálkozott.19

A 8. oldalon van szó Nagy Imréről. Amit róla elmondanak, az helyes,20 de előbbre kellene hozni, 
már 49-53-ban is fel kell tüntetni, milyen hibák voltak magatartásában.21

17 „Hazánkban a proletárdiktatúra (amely a fordulat éve után jött létre) a Rákosi-féle szektás, szubjektivista (és 
ezért nem leninista) párt- és államvezetés következtében 1949 után mindinkább eltorzult. A gazdasági autarchiára 
való törekvés (amelyet a feszült nemzetközi helyzet sem indokolt eléggé), a túlzott ütemű és az ország természeti 
adottságait figyelembe nem vevő iparosítás, a szövetkezeti mozgalom erőltetett és sokszor erőszakos szervezése, 
a kisipar túl gyors felszámolása stb. nagy nehézségeket okozott népgazdaságunknak, s a dolgozók életszínvonalá
nak kedvezőtlen alakulására vezetett. A hibás gazdasági politika, amely nagy, történelmileg meg nem indokolt 
erőfeszítést követelt a dolgozó tömegektől, szükségszerűen együtt járt a vezetés túlzott központosításával, 
bürokratikus vezetési módszerek elteijedésével a dolgozók politikai demokráciájának nagymérvű korlátozásával 
és a törvényesség sorozatos, durva megsértésével. A kulturális és tudományos életben dogmatizmus és sematizmus 
uralkodott, amely sokszor az emberek nemzeti érzéseit is sértette, az ideológiai kérdések eldöntésében adminiszt
ratív módszerek honosodtak meg. A párt sokrétű politikai és szervezési munkája fokozatosan a színtelen napi 
termelési és beadási agitáció színvonalára süllyedt. Mindezt súlyosbította (s egyben e hibák elterjedését lehetővé 
is tette) a pártélet lenini normáinak súlyos megsértése, a  pártdemokrácia elsorvasztása és a személyi kultusz 
elterebélyesedése. Ilyen körülmények között csak kevéssé vagy egyáltalán nem érvényesülhetett a szocialista 
társadalom fejődésének elengedhetetlen eszköze: a kritika és az önkritika, s ez erősen gátolta a hibák pártszerű 
feltárását és gyors kijavítását. A szocialista társadalmi rendszer egész felépítményére kiható hibák mindinkább 
akadályozták azt, hogy kibontakozzanak a néptömegek alkotó törekvései. A hibák következtében mélyreható 
elégedetlenség támadt a  párttagok és a  párton kívüli dolgozók tömegeiben, meglazultak a  párt és a széles tömegek 
közötti kapcsolatok, s a dolgozók jelentős része ellentétbe kerül az ilyen politikát folytató kormánnyal.” (PIL, 288. 
f. 5/21. ő. e.) A hibák fenti rendszerszerű, összefüggéseiben való ábrázolása a végleges szövegből kiiktatódott. 
Ehelyett az eredmények felsorolására,a torzulások kisebbítésére került a hangsúly. (Kállai Gyula: i. m. 14. o.)
18 A más történelmi körülmények között kialakult szovjet módszerek másolására való utalás a szövegben benne 
maradt. (Kállai Gyula: i. m. 35. p.)
19 A végleges szövegből a nyíltság kifejezése kimaradt. (Kállai Gyula: i. m. 15. p.)
20 Az előterjesztés nagyrészt Nagy Imre, illetve a Nagy-Losonczy-csoport nézeteiről és politikai tevékenységéről 
szól. Eszerint a marxizmus-leninizmust eltorzító jobboldali irányzat 1953 júniusa után Nagy Imre körül opportu
nista csoporttá kezdett alakulni, amely a proletár osztályérdekek felől a középrétegek képviselete felé orientálódott. 
A szöveg itt egy megjegyzéssel visszautal Nagy Imre korábbi hibás nézeteire. Az előterjesztés ezt követően az 
SZKP XX. kongresszusa utáni időszakkal foglalkozik, megállapítva, hogy a Nagy-Losonczy-csoport politikai 
aktivizálódásának célja nem a hibák kijavítása, hanem a marxizmus-leninizmus alapelveinek revíziója és a hatalom 
megszerzése volt. Ennek érdekében a párton belül Aukciós tevékenységbe fogtak, bomlasztották a pártfegyelmet, 
szembefordultak a demokratikus centralizmussal. A párton kívül a párt vezető szerepének felszámolására, a népi 
demokratikus rend aláásására irányuló demokratikus tömegmozgalmat szerveztek. Ez utóbbi nem munkásokra, 
hanem értelmiségiekre, ingadozó kispolgári elemekre épült. Az előteijesztés a  továbbiakban a Nagy-Losonczy- 
csoport nézeteinek kritikájával foglalkozik.
21 A végleges szöveg hosszan idéz Nagy Imre 1949-es önkritikájából, amelyben visszavonta demokratikus 
agrárpolitikai elképzeléseinek alapelveit. (Kállai Gyula: i. m. 15-16. pp.)
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A 9. oldal 7. pontjában igen lényeges kérdés van, amiről most úgy szoktak beszélni, hogy 
Révai-Molnár-féle vita, tömegnyomás, fegyveres harc nélkül lehetséges lett volna Rákosi, Gerő és 
az általuk meghonosított módszerek eltávolítása? Ennek a válasznak egészen egyértelműnek kell lenni 
az előadásban. Egyértelművé akkor tesszük a választ, ha megmondjuk, nem volt igazuk azoknak, akik 
azt állították, hogy fegyveres felkelés nélkül ez nem sikerült volna. Ha ez világos, akkor az is önként 
adódik, hogy nem a revizionista nézetek tették Nagy Imrét vezérré, hanem ő tudta, hogy fegyverekre 
is sor fog kerülni és ezért nem szállt szembe az ilyen nézetekkel.23

A tézisekben sok helyen védekező álláspontról beszélünk. A 14. oldalon a 3. pont nem helyes. 
A munkástanácsok megalakítását nem lehet helyes irányú intézkedésnek venni, ez az ellenforradalom 
újabb fogása volt a munkások bekapcsolására.4 
Biszku Béla elvlárs:

Először a tervezet jellegével és arányával kapcsolatban: kb. 10 oldal foglalkozik történetileg az 
előzményekkel és a többi rész az elemzéssel.25 Véleményem szerint az előzményeket rövidebben 
kellene tárgyalni és fel kellene használni az alkalmat néhány olyan elvi kérdés megmutatására, 
amellyel az események tanulságaként foglalkozott a nemzetközi munkásmozgalom is. Pl. van az 
anyagban szó az antagonisztikus ellentmondásokról. Meg kell mutatni a magyar események tükrében, 
hogy ez hogyan néz ki, mert az imperialista propaganda következtében ez igen előtérbe került26 A 
széles tömegekben olyan nézet is elterjedt, hogy az elmúlt időszak Rákosi-Gerő-féle rendszer volt, 
éppen ezért a hatalom nem a munkásosztály, hanem egy csoport kezében volt, ezt nem lehetett másként 
megváltoztatni, mint fegyveres tömegmozgalommal a hatalmat a munkásosztály kezébe adni. Ez 
revizionistanézet, ennek tarthatatlanságát megkell magyarázni.27 Meg kell mutatni, hogy akülönböző

22 Molnár Erik álláspontja az volt, hogy Rákosit és társait a  vezetésből tömegmozgalom nélkül nem lehetett 
eltávolítani. Ezen az alapon vitatta Molnár Erik a Táncsics Körben Révai József „Eszmei tisztaságot!” című 
cikkében a Népszabadság március 7-i számában nyilvánosságot kapott álláspontját a  proletárdiktatúra megerősí
téséről. Molnár Erik kiadatlan tanulmánya: Nemzeti demokratikus felkelés vagy burzsoá ellenforradalom? (Tár
sadalmi Szemle, 1989.4. sz. 47-54. pp.)
23 A szövegben érintetlen maradt a következőértékelés: „1956 szeptembeiére-októberére a tüntetés és a fegyveres 
felkelés előkészítésében összeolvadt a Nagy-Losonczy-csopört »teljes őrségváltására való törekvése az imperia
listáknak a  szocializmus ellen indított kampányával.” Másutt: „Fegyveres felkeléssel azonban nem lehet a hibákat 
kijavítani; a fegyveres felkelés annak eszköze, hogy egyik osztály megdöntse a másiknak az uralmát és megszerezze 
magának a hatalmat.” (Kállai Gyula: i. m. 21. és 34. p.)
24 A végleges szöveg Fock Jenő intenciója alapján módosult. (Kállai Gyula: i.m .33 .p .)A zl956 . október 24-28-a 
között megalakult munkástanácsok túlnyomó többsége még a gyári pártbizottságok irányításával és befolyása alatt 
jött létre. Ebben fontos szerepet játszott, hogy ismertté vált az MDP Központi Vezetősége október 26-án elfogadott 
új politikai platformja, amely egyik pontjában munkástanácsok létrehozását javasolta. (Lásd Szabad Nép, 1956. 
október 27.)
25 A 15 gépelt oldalas előterjesztésből az 1956. október 23,-november 4-e közötti eseményekkel kb. 5 oldal 
foglalkozik. A 27 nyomtatott oldalas végleges szövegből 10,5 oldal.
26 Az előterjesztés az ún. marxista-leninista elemzés kiindulópontjaként szögezi le, hogy Magyarország 1956 őszén 
a kapitalista és szocialista erők antagonisztikus ellentétének középpontjába került és e két tábor világméretű 
harcának nyílt színterévé vált. Ez a tétel végleges változatban azzal egészült ki, hogy az 1956. októberi válság nem 
az osztályharcnak a proletárdiktatúra viszonyai közötti állandó élesztése, hanem döntően a párt politikai gyenge
sége miatt alakult ki. Ebben meghatározó szerepe volt a revizionizmus bomlasztó hatásának.
27 Kardelj „forradalom a  forradalmon belül” formuláját bírálva az előadás leszögezi: „Fegyveres felkeléssel 
azonban nem lehet hibákat kijavítani; a fegyveres felkelés annak az eszköze, hogy egyik osztály megdöntse a 
másiknak az uralmát és megszerezze magának a hatalmat... A magyarországi októberi fegyveres harc nem a 
szocialista forradalom »második szakaszai hanem a burzsoá restauráció első szakasza volt.” (Kállai Gyula: i. m. 
34-35. pp.)
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revizionista nézetek során például olyan dolog, mint a demokráciának liberális értelmezése, hogyan 
hatott ki a munkásosztály hatalmi pozícióinak gyengítésére.28 Olyan kérdéssel is kell foglalkozni, 
hogy ebben az időszakban megszűnt az internálás.29 Nagy tanulság, hogy a saját erűnk demoralizá- 
lására hogy hatott ki, hogy 1953 után, még inkább 1956-ban a párt vezető szerveinek, a Politikai 
Bizottságnak, a Központi Vezetőségnek álláspontja hogyan változott. Ha mondtunk valamit, később 
a megjelenő párthatározat alapján álláspontunkat meg kellett változtatni. Foglalkozni kell azzal, hogy 
mi idézte ezt elő. Az idézte elő, hogy hiányzott a hibákkal való gyökeres leszámolás.30 A temetések 
megrendezése is hozzájárult, hogy különböző frontok összehangolódjanak -  például a kulturális front, 
az írók és újságírók frontja. Nem véletlen, hogy a temetés megrendezése idején volt a „Szabad
sághegy” bemutatója, ahol megjelent Losonczy és Donáth is.31 A Petőfi Körrel kapcsolatban ki kellene 
fejteni azt a nézetet, hogy általában a körösdi mit jelent a pártnak.32

Bár a többi előadásokon részletesebben fogunk ezzel foglalkozni, már itt is kellene foglalkozni 
azzal, mennyi revizionista nézet van a párttal kapcsolatban. A Nagy Imre-féle tézisekben benne van, 
hogy az a koncepció, amely szerint a szocializmust egy párttal lehet építeni, csődöt mondott, mert 
lehet, hogy ez megfelelt a Szovjetunióban, de ott is hibás volt, mert az illegális munka körülményeit 
vitték át legálisra. Ezért kellett áttérni a koalícióra.

Részkérdésekhez: a második oldalon szerepel, hogy a nemzetközi imperialisták által támogatott 
erők hogyan jutottak érvényre. Inkább arról kellene beszélni, hogy ha hibák vannak egy ország 
kommunista pártjának politikájában, hogyan használják azt ki az ellenforradalmi erők33

A harmadik oldalon a gazdasági autarchiára való törekvésről van szó. 1953-ban volt ilyen 
törekvés a gazdaságpolitikában, amit egyébként semmi sem indokolt.

Ötödik oldal utolsó bekezdésében szó van arról, hogy „.. .középrétegekhez orientálódtak „. Ilyen 
rétegek nincsenek, ide kispolgári rétegeket kell írni. Ismeijük ezeket az embereket személy szerint is, 
osztályhelyzetüknél fogva ezek kispolgárok.34

Válaszolni kell arra is, mi a magyarázata, hogy a párt egészséges erői nem tudtak tömörülni a 
hibák kijavítására. Ennek magyarázata nézetem szerint az volt, hogy két koncepció állt tulajdonképpen 
egymással szemben és 1953 után a párttal kapcsolatos kérdések nem lettek világosan megbeszélve. 
A hibákat különböző adminisztratív módszerek, határozatok megjelentetésével próbálták elintézni, 
és az aktíva, a párttagság nem tudott szembeszállni ezekkel a kérdésekkel. 1956 nyarán észrevettük

28 Az előteijesztésben: Nagy Imréék „»Demokratikus« jelszavakat hangoztattak, de amikor minden konkrét 
osztálytartalomtól megfosztott »teljes« szabadságot követeltek, akkor ezzel hátba támadták a proletárdiktatúrát és 
az ellenforradalomnak egyengették az utat. A szocialista demokrácia csak a dolgozók számmára demokrácia -  az 
ellenforradalmárok, a szocializmus ellenségei számára diktatúra.” A végleges változatban ezt kibővítve 1. Kállai 
Gyula: i. m. 17-18. pp.
29 A szövegbe nem került be.
30 Az előteijesztésben:..... az éveken keresztül folyó frakcióharc felemésztette a párt erejét, s megakadályozta,
hogy a párt egészséges elemei tömörüljenek a hibáknak a marxizmus-leninizmus alapján való kijavításáért, a párt 
eszmei-politikai egységének megvédéséért, a szocializmus építésének eredményes folytatásáért. A párt politiká
jának hol jobbra, hol »balra« való kilengése pedig még inkább megingatta a dolgozóknak a párt iránti bizalmát, a 
marxizmus-leninizmusba vetett hitét.” A végleges szövegben ez némileg bővítve került kifejtésre. (Kállai Gyula: 
i. m. 16-17. pp.)
31 Rajk László és társai 1956. október 6-i újratemetésének hatására való utalás nem került a  szövegbe. Gáli József: 
Szabadsághegy című színdarabját a József Attila Színház 1956. október 13-án mutatta be.
32 A „körösdire” a végleges szöveg nem tért ki.
33 A végleges változat itt egy rövid Lenin-idézettel egészült ki. „Nincs olyan osztály -  mondotta Lenin - ,  amely 
megbuktathatna bennünket, mellettünk van a proletárok és a falusi szegénység többsége. Senki sem vihet 
pusztulásba bennünket, kivéve saját hibáinkat. A »ha« a kérdés gyökere.” (Kállai Gyula: i. m. 13. p.)
34 A középrétegek kifejezés benne maradt a szövegben. (Kállai Gyula: i. m. 15. p.)
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azt az egészségtelen dolgot, hogy a párt központi szervei mellett külön testület alakult ki, de nem volt 
világos mi ennek a koncepciója, mit akar, kik képviselik ezeket a nézeteket.35

A 8. pontban szerepel, hogy a magyarországi osztályviszonyok alakulásában keresendő az ok, 
hogy ezek a nézetek a munkásosztály jelentékeny részében is elterjedtek.36 Ennek is szerepe van 
ebben, de az a magyarázata, hogy a revizionista nézetek behatoltak a párt szívébe és különösen 
ezekben a kritikus napokban oda vezettek, hogy demoralizálták az egész párttagságot. Ilyen revizio
nista nézet október 29-én a párt központi lapjában is napvilágot látott.37

Al l .  oldalon szerepel, hogy Nagy Imréék tevékenysége megkönnyítette a fegyveres felkelés 
szervezését. Látni kell, hogy ók maguk csinálták. Az anyag különválasztja az ellenforradalom 
klasszikus, horthysta burzsoá kategóriáját azoktól, akik ennek utat nyitottak3 
Rónai Sándor elvtárs:

Általánosságban az a véleményem, hogy a tézisek nem eléggé bizonyítják azt a tényt, hogy a 
hibák kijavítása érdekében milyen döntő lépések történtek, pedig ez véleményem szerint fontos lenne. 
Leleplezné ezzel azt a hazug propagandát, hogy ami ebben az országban előrelépés volt, az [az] 
ellenforradalom sikerének számít. Ha tehát párt- és állami vonalon a hibák kijavítása érdekében tett 
intézkedéseket jobban kidomborítanánk, akkor ez helyesebben tükrözi a kormány által hozott intéz
kedéseket.39

Második megjegyzésem: 5. oldal utolsó bekezdésében arról van szó, hogy Nagy Imre 1953. 
júniusban az ország élére került és jobboldali, opportunista csoport kezdett kialakulni mellette. 
Helyesebb volna konkretizálni, hogy miben jutott ez kifejezésre, akkor lenne világos mindenki előtt, 
hogy miért történtek olyan intézkedések, mint pl. az internálások teljes megszüntetése, amit belevarr- 
tak a más vonatkozásban igazságos és jogos rendeletbe, a rehabilitálásba.40 41 Ők ezt a jobboldali 
opportunizmust akkor megbékélési politikának mondták, és annak mondták akkor is, amikor a 
kitelepítéseket minden válogatás nélkül megszüntette Nagy Imre kormányzata. Ezekkel lehet meg
mutatni a jobboldali opportunizmus gyakorlati kifejezését. 1

Másik része -  ami baloldali hiba volt -, hogy 1953 júniusáig a Központi Vezetőség nem tárta 
fel a legfontosabb hibákat és amiket feltárt, az sem került úgy a tömegek közé, mint kellett volna. 
Hogy nem tárta fel, arra bizonyíték, hogy 1953 decemberében a Központi Vezetőség ülésén kihang
súlyozták, hogy márciusban még nem is tudtuk, hogy az árok szélén van az ország.42

35 Az MDP tagságának a párt vezetésével szembeni bizalmatlanságára lásd Szabó Bálint: Az „ötvenes évek”. 
Kossuth Könyvkiadó, 1986.309. p.
36 .Hogy a kispolgári anarchizmusnak, a  revizionista nézeteknek és ezzel a burzsoá ideológiának a  befolyása
októberben viszonylag nagy tömegekre, a munkásosztály jelentős részére is kiteijedt, annak oka -  a pártegység 
megbomlásán, a párt vezető szerepének rohamos csökkenésén kívül -  a magyarországi osztályviszonyok alakulá
sában keresendő. A munkásosztály az utóbbi évek alatt jelentősen felhígult kispolgári, paraszti, deklasszált elemek 
tömegével, s ez erősen éreztette hatását a szocialista építés vezető osztályának magatartásában. Ennek ellenére 
sem a munkásosztály, sem a parasztság fő tömegei nem álltak a nyílt ellenforradalom oldalára, bár ellene sem szálltak 
harcba, hanem nagyrészt passzív magatartást tanúsítottak. Az ellenforradalom tömegbázisát főleg a kispolgárság 
alkotta...” A végleges szöveg szerint a Nagy-Losonczy-csoport által irányított tömegmozgalom nem a munkásosz
tályra támaszkodott....... bár befolyása itt-ott a munkásság egyes csoportjaira is hatott” (Kállai Gyula: i. m. 19. p.)
37 Hajnalodik... Szabad Nép, 1956. október 29.
38 A végleges változat Kádár János hozzászólásának intencióit vette figyelembe, amely nem azonosította, hanem 
egy frontba helyezte a reformkommunistákat és az azoktól jobbra álló erőket. (Kállai Gyula: i. m. 21. p.)
39 A megjelent cikk ennek az igénynek megfelelően jelentősen bővült. (Kállai Gyula: i. m. 15-21. pp.
40 Lásd Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Bp., Zrínyi Kiadó-Új Magyarország, 1991. 
134-138. pp.
41 A szöveg itt is jelentősen bővült. (Kállai Gyula: i. m. 15-21. pp.)
42 Az MDP KV 1953. december 19-i ülését 1. PIL, 276. f. 52/26. ő. e. Az ülésre való hivatkozás nem került az 
előadásba.
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Véleményem szerint a tézisekben megfelelő helyet kell kapniok azoknak az intézkedéseknek, 
melyek a párt demokratizálását, a szocialista törvényesség megjavítását, az állami élet demokratizá
lását húzzák jobban alá.
Kádár János elvtárs:

Az előadás címét nézem és utána a tartalmát. Maga az anyag rengeteget foglalkozik az 
előzményekkel, ugyanakkor -  ha jól emlékszem -  nem beszél a következményekről, illetve folytatásról, 
kivéve, hogy november 4-ére, mint pozitív dologra rámutat és ezt így értékeli. Persze az anyag nem 
haszontalan munka, de tényleg rányomja bélyegét a kompromisszum. A munkaközösségnek -  azt hiszem
-  meg kell köszönni a segítséget, de a munkaközösség tagjainak véleménye nem kötelező, kötelező csak 
az, hogy a kidolgozott anyag értékelése megfeleljen a marxizmus-leninizmus és a párt álláspontjának, [sic! ]

Véleményem szerint a témát az októberi események marxista értékelésére kellene korlátozni. 
Ez azért is szükséges, mert ez az előadás címe és célja. Ennek az előadásnak arra kell választ adni, 
hogy forradalom vagy ellenforradalom. És nem is kérdés formájában kell erre választ adni, hanem 
meg kell válaszolni, hogy ellenforradalom volt és be kell bizonyítani, hogy miért. A többi kérdéseket 
a különböző előadásokban -  melyek szintén majd elkészülnek -  kell kifejteni. Ennek ellenére 
november közepéig már ez az előadás is érinthet néhány alapvető kérdést.

Természetesen az előzményekre utalni kell, sőt arra is, hogy november 4-e után is volt bizonyos 
folytatás, próbálkozás az ellenforradalom részéről. Az ellenforradalom a fegyveres harc befejezése 
után visszaváltott az október 23-át megelőző taktikájára.

Külön kérdés, amivel véleményem szerint foglalkozni kell, az ideológiai és politikai álcázása 
az ellenforradalomnak. A magyarországi ellenforradalom más körülmények között ment végbe, mint 
a régi ellenforradalmi megmozdulások. Erre érdemes utalni. Lehet utalni arra, miért nem tudták most 
az amerikaiak azt mondani, hogy le akarjuk igázni Magyarországot, [sic!] Most olyan történelmi 
viszonyok között vagyunk, hogy ezt nem lehet mondani. Egész terminológiájuk, melyet 12 év óta 
fújnak „felszabadításunkról”, most érvényét vesztette. A döntő, hogy meg akarták dönteni a szocia
lizmust -  voltak ilyen cselekedetek és törekvések. Ezekkel foglalkozni kell. Meg kell mutatni: előbb 
jött a koalíció, amely más volt, mint 1945-ben.43 Azonnal megalakult 28 fasiszta párt [sic!], többek 
között a Magyar Élet Pártja is.44 Meg akarták változtatni a társadalmi rendszert? Természetesen! 
Rögtön jelentkeztek a 100 munkáson alul dolgoztató üzemek, gyárak visszaadásáért, az 500 holdas 
nagybirtokokért -  Nagy Ferenc programja alapján. Mindszenty kimondta, hogy az egyházaknak 
mindent vissza kell adni45 Mi ez, ha nem a régi visszacsinálása? Könnyen be lehet bizonyítani, hogy 
meg akarták változtatni a társadalmi rendszert.

A tézisekben van olyan megállapítás, hogy a népi demokratikus rendszer megszűnt. Ez vitatható
-  de ezzel is foglalkozni kell. Meg kell mutatni, hogy ez a megmozdulás már félig-meddig meg is 
döntötte a proletárdiktatúra államát.46

43 Ezt a végleges szöveg úgy igyekezett bemutatni, hogy a november 2-ára datált (valójában november 3-án) 
átalakult kormányban Nagy Imrét és Losonczy Gézát revizionista álkommunistának, a szociáldemokrata és 
parasztpártiakat jobboldalinak minősítette. (Kállai Gyula: i. m. 25-26. pp.)
44 A végleges szövegben: ..... újból megjelent a színen a Magyar Élet Pártja és a hírhedt Barankovics-féle
Demokrata Néppárt, valamint több más fasiszta párt is.” (Kállai Gyula: i. m. 26. p.) Megjegyezzük, hogy a 
Demokrata Néppártot még Rákosi Mátyás sem nevezte fasisztának. Az 1956-os pártokról 1. Izsák Lajos: Az 1956-os 
forradalom pártjai és programjaik. Múltunk, 1992.2-3. sz. 102-124. pp.
45 A gyárak és a nagybirtokok reprivatizációjára, Nagy Ferencre és Mindszenty Józsefié vonatkozó megalapozatlan 
kitételek nem kerültek a végleges változatba., A  forradalom idején keletkezett és jelenleg hozzáférhető pártprog
ramokból az az általánosabb következtetés vonható le, hogy egyik párt sem lépett fel olyan igénnyel, amely a 
második világháború előtti politikai vagy társadalmi rendszer visszaállítását követelte volna.” (Izsák Lajos: i. m. 
123. p.)
46 „így november 4-re befejezett ténnyé vált a proletárdiktatúra felszámolása hazánkban” formulát az előadásban 
a következő mondat váltotta fel: „A helyzet alakulása arra mutatott, hogy hazánkban befejezett ténnyé válik a 
proletárdiktatúra felszámolása, s újra uralomra jut a fasizmus.” (Kállai Gyula: i. m. 27. p.)
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Meg kell mondani azt is, hogy közönséges népcsalás, hogy októberben társadalmi forradalom 
volt és a marxizmus-leninizmus egyszeri tételei alapján meg kell mutatni, mi a forradalom. A 
munkásosztály hatalma ellen forradalmat -  a jelenlegi szakaszban -  senki sem hajthat végre a 
munkáshatalommal szemben. Nemzeti forradalom volt? Már kezdetben beszéltek a NATO-csapatok- 
ról. És mi az, hogy semlegesség? 5 nap sem telt volna el a „semlegességtől”, már itt lettek volna a 
NATO-csapatok. Pusztán az, ami történt, már megmutatja, mit akartak ezek. Meg kell tehát mondani, 
hogy nem volt társadalmi forradalom, nem volt nemzeti forradalom!47

Beszélni kell ezután a világméretekben folyó küzdelemről is. Magyarország volt az összes 
ellentmondások ütközőpontja: osztályháború folyt bent és világméretekben is itt Budapesten. Nem 
nehéz megmutatni, hogy Magyarország után jött volna Lengyelország, Csehszlovákia és voltak 
törekvések a Szovjetunió megsemmisítésére is. [sic!] Meg kell tehát mutatni, hogy világméretekben 
is ellenforradalom volt, mert a forradalmi út ma az emberiség történetében a szocializmus felé való 
haladás. Aki ezt a fejlődést vissza akarja fordítani, az ellenforradalmár.48

Van egy külön kérdés is, amit vagy teljesen külön tárgyalunk, vagy az egész anyagon végigvisz 
szűk: azt is meg kell mutatni, hogy klasszikus ellenforradalom készült és ennek előcsapatai a „nemzeti 
kommunisták”, [a] Nagy Imre-féle társaság voltak, és ezek egy fronton harcoltak. Felfigyelhettünk 
rá, hogy a XX. kongresszus utáni időben „Amerika Hangja” is állandóan azt harsogta: micsoda 
kommunisták, micsoda marxisták ezek, hogy nem hajtják végre a XX. kongresszus határozatait. Az 
ellenforradalomnak két hadteste volt -  ezeket én nem azonosítom -  de hogy ezek egy frontban 
harcoltak Nagy Imréékkel, és hogy ez Nagy Imréék részéről tudatos volt, azt tudjuk bizonyítani. Nem 
úgy gondolom ezt, hogy Nagy Imre tudta: fegyveres felkelés lesz, de őt számtalanszor figyelmeztették, 
hogy egy frontot képvisel az imperialistákkal, határolja el magát ettől a csoporttól, ő tudta maga is, 
hogy a munkásosztályon kívül álló erők veszik körül, mégsem volt hajlandó lemondani erről a 
társaságról. Nekünk tehát meg kell mutatni azt, hogy Nagy Imre tudatosan támaszkodott a reakciós 
erőkre.49

Kell beszélni az előadásban a tömegekről is. Elméletileg meg kell válaszolni, hogy mi a 
különbség az objektív hatás és a szubjektív elgondolás között. Meg kell mutatni az ellenforradalom 
osztálybázisát és azt is, milyen tömegekről van itt szó. Hogyan született pl. Budapesten az általános 
sztrájk? Elhatározták ezt az üzemekben, munkástanácsokban, vagy a SZOT-nál? Szó sincs róla. 
Elkezdődött a fegyveres harc, megbénult a főváros élete és nem volt többé munka. Most a tényeket 
meghamisítva azt kiabálják, hogy hatalmas munkástömegek támogatták az ellenforradalmi harcot. Ez 
nem igaz! A harcokban az egyetemi ifjúság, vagy annak egy része vett részt, a lumpen és kifejezetten 
ellenforradalmi elemekkel karöltve.50 Ami később az országban történt, az is a bénulás következmé
nye. Ha az ország szíve megbénul, természetes, hogy vidéken is megbénul a termelés és az élet. 
Vidékről sokan elmondták: azt hitték, forradalom van Budapesten, ezért ingadoztak kezdetben.

Még egyszer annyit, hogy az előzményekről jóval kevesebbet kell beszélni, mert a pártról szóló 
előadásban ezeket úgyis bővebben ki kell fejteni. Lesz ezen kívül külön előadás a proletárdiktatúráról 
és a gazdasági kérdésekről is.51

47 A társadalmi és nemzeti forradalommal szembeni érvek az előadás IV. fejezetében részletes kifejtést nyertek. 
(Kállai Gyula: i. m. 34-37. pp.)
48 A magyar októbernek a Szovjetunió megsemmisítésére irányuló világméretű ellenforradalom részeként való 
bemutatására nem került sor az előadásban.
49 Ez a koncepció az előadásban következetesen érvényesül.
50 Az előterjesztésben kiemelten említett kispolgári bázis a végleges előadásban Kádár János javaslata alapján a 
diáksággal és a  lumpen rétegekkel bővült. (Kállai Gyula: i. m. 31. p.)
51 A dokumentum végül minden részében kibővült. Az előzmények részletesebb tárgyalása mellett külön rész 
foglalkozott az október 23-a és november 4-e közötti eseményekkel, a november 4-e után történtekkel. A befejező 
rész az előterjesztés kibővített záró pontjaként összefoglaló értékelést adott az események jellegéről, különös 
tekintettel a  Nagy-Losonczy-csoport „nemzeti kommunizmusának romboló hatására”.
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Nemes Dezső elvtárs:
Az előzményekre való utalás kérdését elég könnyen meg lehet oldani, ha ebben támaszkodunk 

a decemberi párthatározat 4. pontjára, amely értékeli az ellenforradalmi felkelést.52 Utalni kell a 
különböző revizionista blokk létrejöttére is. Fő kérdés itt nyilvánvaló, hogy mi ment végbe október 
23-a után és hogyan ment végbe az ellenforradalom. Utalni kell az október 26-i határozat hibás 
voltára,53 a pártot feloszlató határozatra54 és arra, hogyan állt a pártvezetés ebben az időszakban. 
Jobban kell hangsúlyozni a november 4-i fordulat jelentőségét. Nem egyszerűen csak a szovjet 
csapatok ismételt beavatkozásáról van szó, hanem a magyar forradalmi erők fejlődéséről is. Az 
anyaghoz több észrevételem is van, amire nem térek ki, leírtam, odaadom az elvtársaknak.55

Az ellenséges propaganda azzal érvel, hogy azok az egyetemi diákok, akik részt vettek a 
tüntetésben, jót akartak, a hibák kijavítását akarták. Biztos, hogy voltak is ilyenek. De nem szabad 
elhinni, hogy a tüntetésben részt vett diákság csak jobb szocializmust akart. Az a tény, hogy csak 
Budapestről 60-80 000 fiatal disszidált, azt mutatja, hogy nemcsak jobb szocialista hatalomért 
küzdött, mert különben nem kapitalista országba ment volna menedéket keresni. Itt morális megren
dülésről van szó és ezért tudta az ellenség a maga céljaira, nem a hibák kijavításáért, hanem a 
szocializmus megdöntéséért indított harcra aktivizálni a fiatalságot. Ezzel az illúzióval le kell 
számolni.56 Nem egy egyetemi foglalkozáson, mikor megkérdezik, hol vannak a többiek, a diákok 
kijelentik: disszidáltak -  és egyik-másik hozzáteszi, mi is szívesen kimentünk volna, ha módunk lett 
volna rá. Ezt a hangot nem verjük megfelelően vissza. Viszont ezek a megnyilvánulások is mutatják, 
hogy az otthon élő diákok közül sokan nem hívei a szocializmusnak.
Kiss Károly elvtárs:

Annak előrebocsátásával, hogy Kádár elvtárs által felvázolt tételekkel egyetértek, az a vélemé
nyem, hogy egyes részeket a pártról szóló előadásba kell átvinni.57

A gazdasági autarchiára való törekvést nem hagynám benne az anyagba[n], mert kimondottan 
ilyen nem volt. Gazdasági fejlődésünkben komoly hibák voltak. Nagyipari létesítményeinket nem 
eléggé meggondoltan hoztuk létre, de arra is rá kell mutatni, milyen körülmények voltak ebben az 
időben. Nagy háborús feszültség volt, fenyegetés az imperialisták részéről, és mi nem akartuk, hogy 
háború esetén védtelenek legyünk. A többi népi demokrácia is nagyarányú iparfejlesztésbe kezdett. 
Meg lehet persze említeni a gyapottermelés forszírozását, ami nagyon sokba került az országnak, 
drága kísérlet volt.58

52 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. december 5-i határozata I. fejezete 4. pontja az októberi 
események előzményeire csak az ország határain kívül működő nyugati magyar nyelvű műsort sugárzó rádióadók 
politikai tevékenységét illetően tér ki. (A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956- 
1962. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1979.17. p.)
53 Nemes Dezső az MDP KV 1956. október 28-i határozatára utal. Ennek elítélése a végleges szövegben meg is 
történt. (Kállai Gyula: i. m. 24. p.)
54 Uo. 25. p.
55 Az írásos vélemény lelőhelye ismeretlen.
56 Nemes Dezső itt végső soron az MSZMP IKB 1957. december 5-i határozatának arra a megállapítására utal, 
amely szerint az október 23-án „...tüntető fiatalok többségét a Rákosi-Gerő-klikk hibái és vezetési módszerei 
feletti elkeseredettségében az a  szándék vezette, hogy e hibákat megszüntetve, a népi demokratikus rendszer 
alapjait megerősítve, a szocializmus építésének útján haladjon előre az ország.” (Az MSZMP határozatai: i. m. 18. 
p.)Az MSZMPIKB 1957. március 11 -i ifjúságról szóló határozata ehhez már hozzátette: „Az ifjúságnak az a része 
tehát, amely üy módon az ellenforradalom oldalán ment harcba, súlyos hibát követett el a  dolgozó nép, a  magyar 
haza, a magyar ifjúság jelene és jövője ellen.” (Uo. 53. p.) Nemes Dezső e megállapítások revideálásának igényével 
lépett fel -  sikerrel. (Kállai Gyula: i. m. 22. és 31. p.)
57 A pártról szóló előadást Kiss Károly tartotta 1957. május 6-án. L. Kiss Károly: Az MSZMP a munkásosztály 
forradalmi pártja. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1957.
58 A védelmi kiadások szerepe bekerült, a „gyapottermelés forszírozása” nem került be az előadásba. (Kállai Gyula: 
i. m. 14. p.)
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Az anyag 13. oldalán foglalkoznak a Szovjetunióval való kapcsolatunkban lévó hibákkal.59 
Ennél a kérdésnél jobban kellene érzékeltetni, mik voltak ezek a hibák. Én már sokat gondolkoztam 
ezen és úgy látom, hogy az egyoldalú információkon, Sztálin személyes beavatkozásán kívül más 
hibák nem történtek. Tervezésünknél elkövetett hibákban a szovjet tanácsadóknak volt részük, de ók 
is többször felhívták a hibákra figyelmünket, pl. 1953-ban.60 
Münnich Ferenc elvtárs:

Hogy az októberi események bekövetkeztek, ennek több oka van. Lenin annak idején a 
polgárháború után megtisztította a pártot az opportunista elemektől. Ezt mi nem tudtuk megcsinálni.
1948-ban a munkásegység megvalósítása után többet kellett volna ezen a téren csinálni. Hogy ennyi 
ingadozás és árulás fordulhatott elő, annak az is oka, hogy a párt telítve volt kispolgári, nem 
kommunista elemekkel. Másik hiba a gazdaságpolitika volt. A Gerő-féle gazdaságpolitika autarchia 
volt. Kicsit katona is vagyok és nem tudom, ha kitört volna a háború, mit csináltunk volna ilyen 
üzemekkel és hogyan biztosítottunk volna nagyüzemeink számára nyersanyagot. Erre nem gondoltak, 
mert akkor mindenki építeni akart. Megsértettük azt a törvényt, hogy támaszkodni kell a nemzetközi 
munkamegosztásra. Szerintem az anyagban nem hangsúlyozzuk eléggé a rossz gazdaságpolitika 
következményeit, azt, hogy mennyire jelentette akadályát a párt fejlődésének és mennyiben járult 
hozzá, hogy a munkásosztály jelentékeny részét befolyásolni tudják októberben.61 
Friss István elvtárs:

Egyetértek azzal, hogy az előadásnak a fő hangsúlyt nem az előzményekre kell helyezni, de 
mégis szerepelni kell benne pl. az 1953-as fordulatnak, csak másként, mint ahogy az anyag itt 
megemlíti. Itt az áll, hogy 1953 júniusában a hibákat nyíltan feltártuk, döntő fordulatot kezdtünk a 
hibák kijavítására, és utána az áll, hogy a két ellentétes tendencia hiúsította meg, hogy szilárd pártot 
építhessünk ki. Ha visszanyúlunk 1953-ig, akkor itt is meg kell mutatni Nagy Imre tevékenységének 
romboló hatását a pártban. Még emlékezünk rá, hogy a fordulatot ő nem úgy hajtotta végre, mint a 
párt által elhatározott fordulatot, amelynek célja a párt tömegbázisának kiszélesítése, hanem ezt saját 
kontójára használta fel és arra, hogy megmutassa, hogy a párt eddig milyen gyalázatosán dolgozott, 
megingassa a bizalmat az emberekben, csapást mérjen a mezőgazdaság szocialista átszervezésére és 
ingadozást vigyen az értelmiségi tömegekbe a szocializmus építését illetően. Szerintem az akkor 
történtek lényeges szerepet játszanak október előkészítésében, mert ez mért először belülről jövő 
csapást a pártra. Amit június után tettünk, nem a pártot erősítette, inkább gyengítette, és hogy ez így 
történt, abban nagy része volt Nagy Imre akkori politikájának 62

Október 23-a értékelésével kapcsolatban: lehet, hogy éppen azért, mert az előzmények értékelése 
nagy teret foglal el, maga október alig van ábrázolva. Tulajdonképpen annyiban intézi el, hogy Nagy 
Imre gyorsan pozícióba jutott és intézkedett. Nem szabad itt kihagyni az árulást. Meg kell mutatni, 
hogy miért nem sikerült pl. a Rádiót felszabadítani és miért álltunk tehetetlenül az eleinte még 
fegyvertelen tömeggel szemben.63 Október 23-a után kiemelendő állomás volt a programnyilat

59 „Bár a Szovjetunióval való kapcsolatainkban voltak hibák, de hazánk nem volt kizsákmányolt vagy függd ország. 
Ellenkezőleg: a Szovjetunióval a felszabadulás után kialakult viszonyunk -  amely szocialista országok közötti 
minőségileg új viszony -  egyik fonása és feltétele volt azoknak a hatalmas eredményeknek, amelyeket a 
szocializmus építésében elértünk.” (PIL, 288. f. 5/21. ő. e.)
60 „Hazánk és a Szovjetunió kapcsolatában a Szovjetunió részéről csak annyi hiba történt, hogy egyes szovjet 
szakemberek -  sok hasznos útmutatás mellett -  néha helytelen tanácsokat is adtak, és mi azokat elfogadtuk.” (Kállai 
Gyula: i. m. 35. p.)
61A revizionista és polgári nézetek „behatolását” a munkásosztály soraiba az előadás a munkásosztály kispolgári, 
paraszti és deklasszált elemekkel való felhígulásával magyarázta. (Kállai Gyula: i. m. 21. p.)
62 A szöveg ennek megfelelően módosult.
63 A magyarázatot az előadás Nagy Imre és társai árulásában találta meg. (Kállai Gyula: i. m. 23. p.)
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kozat,64 melynek előzményeként hosszabb viták folytak. Mikor átjöttem a Parlamentből a 17-be,65 
láttam mi folyik itt. Ennek a politikának kialakításában nagy része volt Szántónak is. Következő 
állomás október 30-a volt, a kabinet megalakítása.66 Ekkor támadtak fel tulajdonképpen a [ 19]48 előtti 
pártok, beleértve a szociáldemokrata pártot is. A kabinetben már biztosítottak helyet a parasztpártnak, 
a kisgazdapártnak és a szociáldemokrata párt képviselőjének egy helyet fenntartottak. Ez már 
tulajdonképpen a proletárdiktatúra likvidálása volt. Ezt a részt alaposabban kell kidolgozni.
Somogyi Miklós elvtárs:

Kádár elvtárs által elmondottakkal egyetértek. Fel kell vetni, hogy kik vettek részt a harcokban. 
Nem vettek részt tízezrek, a fegyverek is később kerültek a különböző csoportok kezébe. November 
4-e után a felkelésben még inkább kisebb csoportok vettek részt. Fegyver ekkor már nagy tömegben 
volt az ellenség kezébe[n] és a pártházak ellen folytak a harcok. Ezeket is fel kell vetni, mert ezek is 
bizonyítják, hogy forradalom vagy ellenforradalom történt Magyarországon. Hogy kik vettek részt a 
harcban? Azt hiszem, lehet bizonyítani, hogy mikor nyitották ki a börtönök kapuit.

Egyszeri munkások, beszélgetéseink alkalmával élesen kihangsúlyozzák az októberi ellenfor
radalmi eseményekben a nemzetközi reakció szerepét. Volt olyan beszélgetés, amikor egyik munkás 
azt mondta: nagy baj volt, hogy 1945 után nem vertük szét a burzsoázia nagy részét s most sem még. 
így a deklasszált elemek gyárakban, üzemekben, hivatalokban el tudtak helyezkedni, könnyebb 
munkákra, ahol aránylag nem nagy megerőltetést kívánó fizikai munkával lehetett keresni. Az 
Egyesült Izzó, a Beloiannisz -  ezek voltak gócai az ellenforradalom próbálkozásainak, a munkásta
nácsok próbálkozásainak stb.67 A munkástanácsok szerepét illetően is fényesen lehet bizonyítani 
ezeket, rá kell mutatni, mikor alakultak meg, akkor, amikor a munkások nagy része nem is tudott 
bemenni az üzemekbe. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az állami szervek vonalán mi 
történt, a forradalmi bizottságokba kik kerültek, kiket szórtak ki. Be lehet bizonyítani, hogy a 
proletariátus államhatalmát akarták megdönteni.
Kállai Gyula elvtárs:

Néhány szót az előadás címe és a tézisek tartalma közti összefüggésről. Véleményem szerint 
nemcsak október 23-a és november 4-e közötti események marxista-leninista értékelésével kell 
foglalkozni, hanem nagyon fontos következtetések levonásával is és azok elemzésével, hogy az 
ellenforradalmi támadás nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is előtérbe került. Ebből a 
szempontból és azokkal ellentétben, akik csak az arányok megváltoztatását javasolják, azt tartanám 
helyesnek, ha amellett, hogy rövidítenénk az ellenforradalmi támadás marxista-leninista értékelését, 
felvetnénk néhány olyan kérdést, melyeket nekünk világosan meg kell magyarázni, melyek a tömegek 
jelentős részében ma is élnek és melyekben rendet kell teremteni. Magát a címet is úgy kellene 
módosítani, hogy utaljon az előadás tartalmára: nemcsak az ellenforradalmi események értékelését 
fedi az előadás, hanem felvet fontos elvi kérdéseket is.

Ami az előzményeket illeti: tényleg nem kell túlságosan messze menni, de azt hiszem, igaza van 
Friss elvtársnak, mikor Nagy Imre szerepével kapcsolatban megemlíti 1953-as tevékenységét, ahol

64 Az 1956. október 28-i kormánynyilatkozatról van szó, amely nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította 
az előző napok megmozdulásait, tárgyalásokat ígért a szovjet csapatok kivonásáról, amnesztiát rendelt el, 
feloszlatta az ÁVH-t stb.
65 Az Akadémia u. 17-ben voltak az MDP legfelsőbb vezetőinek irodái.
66 Nagy Imre -  Mikojan és Szuszlov egyetértésével -  a kormányon belül szőkébb koalíciós kabinetet hozott létre. 
Tagjai: Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonczy Géza és az SZDP által később 
kijelölendő személy.
67 ...................a régi tőkéseket és a többi ellenséges elemeket nem tudtuk elszigetelni a néptől. Ellenkezőleg: az osztály
ellenségnek ezek a maradványai beépültek a népbe, jő részük külsőleg »munkássá« vált, de maguk körül 
ellenforradalmi ideológiával mérgezték az igazi munkásokat, s október végén ők ágáltak a munkások nevében, és 
nagyrészt ők lettek az első üzemi és területi munkástanácsok hangadói, képviselői. (Kállai Gyula: i. m. 31-32. pp.)

303



már megtalálhatók a revizionista nézetek. Nagy Imre fellépett az addigi hibák jóvátétele revíziójaként. 
Rákosiék nem tudtak szembenézni a hibákkal és következetes álláspontot elfoglalni ezekkel szemben. 
Nagy Imrére várt tehát a feladat. Ő mint kormányelnök, fel is lépett a hibák ellen, de revizionista 
szempontoknak megfelelően. Legkirívóbb eset a termelőszövetkezetekkel kapcsolatban elfoglalt 
helytelen álláspontja.

Ugyancsak ebből a szempontból nézem azt akérdést is, hogy két ellentétes tendencia érvényesült 
a párton belül és ez a két ellentétes tendencia akkor úgy érvényesült, hogy Rákosiék szektás, diktátori 
hibáival, személyi kultuszával szemben akkor Nagy Imréék léptek fel, de ők ezeket a kérdéseket 
revizionista szempontból nézték. A hibák ellen valójában fellépni nem is tudott, mert kezdettől fogva 
revizionista álláspontot képviselt.

Azzal egyetértek, hogy az októberi ellenforradalmi eseményekre vonatkozó részt ki kell bőví
teni. Ezzel kapcsolatban is -  különösen értelmiségi körökben -  sok revizionista nézet uralkodik. 
Foglalkozni kell az előadásban a demokrácia fogalmával általában és a marxista klasszikusok tanításai 
alapján megmutatni, mi is most ebben a kérdésben a helyzet. De sorolhatnánk még tovább, hogy 
milyen jelszavak alatt jelentkezett a revizionizmus, pl. nemzeti kommunizmus, sajátos magyar út 
(nálunk ez a nemzeti kommunizmus a sajátos magyar út megjelenési formája lett volna) stb.
Kádár János elvtárs:

Véleményem szerint a nemzeti függetlenség ügyét nem kell megkerülni. Be kell bizonyítani, 
hogy a nemzeti függetlenség védelmezője, képviselője az egész világon a munkásosztály, világmé
retekben éppen a szocialista országok és nem az imperialisták védelmezik a nemzeti függetlenséget. 
Orbán László elvtárs:

Az elhangzott vita alapján azt javasolom, hogy az előadás címét változtassuk meg és fogadjuk 
el [a] „Magyarországi ellenforradalom a marxizmus-leninizmus fényében” címet.68 Azzal egyetértek, 
hogy az arányokat meg kell változtatni. A demokrácia osztálytartalma, mint egyik fontos alapkérdés, 
a proletárdiktatúráról szóló előadásba kerül majd be.69 Meg kell vizsgálni, mely elvi kérdések azok, 
amelyek a többi előadásban nem lesznek bőven kifejtve, azokkal részletesebben kell foglalkozni, a 
többi előadásokhoz vágó elvi kérdéseket pedig csak érinteni kell.

68 Az MSZMP Ideiglenes Intézd Bizottsága 1957. február 19-i határozata az előadást „A magyarországi 
október-novemberi események a marxizmus-leninizmus tükrében” címmel hagyta jóvá. (Az MSZMP határo
zatai: i. m. 36. p.)
69 Lásd Biszku Béla: A proletárdiktatúra időszerű kérdései hazánkban. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1957.16-21. pp.
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