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KELET-NÉMETORSZÁG ÉS A MAGYAR FORRADALOM 

Az SZKP XX. kongresszusa után Walter Ulbricht, a keletnémet kommunista párt vezetője meg-
próbálta útját állni az új szovjet politikai irányvonal német belpolitikai következményeinek. Az 
„új kurzus" által meghirdetett liberalizáció bomlasztó jellegét ugyanis már 1953-ban is tapasztal-
nia kellett. így Hruscsov Sztálint bíráló „titkos beszéd"-ének részleteit eltitkolta, mert ezáltal is 
tompítani kívánta a szovjet pártvezető által meghirdetett desztalinizációs kampány német lakos-
ság körében kiváltott hatását. „Szovjet belügyként" tálalták a desztalinizációt, aminek így kevés 
köze volt az NDK-hoz. A német pártvezetés - szerintük - nem esett a sztálini túlkapások bűnébe 
és „megtanulta már a leckét" az 1953-as keletnémet válság kapcsán. A párt alapvető irányvonalá-
nak és a pártvezetés döntéseinek önkritikus felülvizsgálatát (Fehlerdiskussion) mindenáron el 
akarták kerülni. Ezzel egyidejűleg határozott próbálkozások történtek arra, hogy a desztalinizá-
cióval szembeni konzervatív álláspontjuk mellett a második ötéves terv keretében bevezetendő új 
gazdasági eszközök révén lecsillapítsák az elégedetlenséget és megnyerjék maguknak a lakosság 
támogatását. Megkíséreltek javítani a lakosság fogyasztási javakkal történő ellátásán, bevezették 
a hétórás munkanapot, a munkások fizetését 30%-kal felemelték. Mérsékelték továbbá a gazdák 
sokat sérelmezett beszolgáltatási kötelezettségének mértékét is. Attól való félelmükben, hogy a 
munkásság körében érezhető gazdasági elégedetlenség még politikai zavargásokat is kirobbant-
hat, a Német Szocialista Egységpárt vezetősége a későbbiekben hozzájárult, pontosabban kezde-
ményezte, az ún. „munkástanácsok" felállítását, ahogy az a jugoszláv példa nyomán a lengyel és 
magyar gyárakban már meg is történt.1 

Ulbricht idejekorán felismerte, hogy bármilyen mértékű liberalizáció végül is felveti majd a 
„hatalmi kérdés"-t. A kormányzathoz érkező jelentések is megerősítették ebben a hitében. Ezek 
arról számoltak be, hogy a lakosság körében egyre gyakrabban emlegetik a desztalinizációt és 
egyre türelmetlenebbül figyelik a változások elmaradását. 1956 márciusa végén az NSZEP III. 
kongresszusa alatt az Államvédelmi Minisztérium (Ministerium fúr Staatssicherheit, MfS) foko-
zott figyelemmel érdeklődött a lakosság „hangulata" iránt. A keletnémet lakosság, ahogy azt a 
korábbi jelentések mutatják, azt várta, hogy a hagyományokhoz híven az NDK is követni fogja a 
XX. kongresszus irányelveit. Az egyik jelentésben feljegyezték, hogy egy hajdani szociáldemok-
rata2 azt jósolta, hogy Sztálin bírálata a Szovjetunióban rövid időn belül forradalomhoz fog ve-
zetni. „A III. pártkongresszuson biztosan Walter Ulbrichtot is bírálat éri majd diktátori viselkedé-
se miatt."3 A kongresszus alatt készült egyéb jelentésekből pedig az tükröződött, hogy a lakosság 

1 Dietrich Staritz: Geschichte der DDR. Frankfurt am Main, 1996.; és Hcrmann Wcbcr: Geschichte der 
DDR. München, 1985. 278-280. p. 

2 1946-ban a Német Szociáldemokrata Pártot (Sozialdemokratischc Partei Dcutschlands, SDP) erőszak-
kal beolvasztották a Kommunista Pártba (Kommunistische Partei Dcutschlands, KPD). Az új párt a Német 
Szocialista Egységpárt (NSZP, németül: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SPD) nevet vette fel. 

3 Ármin Mitter - Stefan Wolle: Untergang auf Raten. Unhekannte Kapitel der DDR-Geschichte. Mün-
chen, 1993.208. p. 
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széles körei számítottak arra, hogy az NDK-n belüli helyzettel őszintén és érdemben fognak majd 
foglalkozni. Ulbricht állt az érdeklődés középpontjában. Az MfS-jelentések alapján kétségtelenül 
Ulbricht volt az országban a leggyűlöltebb személy. „Hibái" messze felülmúlták a többi páltpoli-
tikusét. Számos jelentésben nyomát találhatjuk annak, hogy egyre szaporodtak az olyan esetek, 
amikor Ulbrichtot nyíltan bírálták. Ez nemcsak egy szűk csoportra volt érvényes, hanem „a hiva-
talnokokra, értelmiségiekre, diákokra, fizikai munkásokra, téeszben dolgozó falusiakra csakúgy, 
mint a független vállalkozókra. Nem kerülheti el a figyelmünket az, hogy a felsorolt kategóriákba 
tartozók nagy része tagja az NSZEP-nek." Nem volt ritka a következő megállapítás sem: 
„[Ulbrichtot, a] Kecskeszakállast (Spitzbart) két héten belül ki fogják ebrudalni a hivatalából."4 

Ulbricht eltávolításán kívül voltak azonban más jellegű követelések is. A III. pártkongresszus 
után az állambiztonságiak a munkásság körében is növekvő nyugtalanságot figyeltek meg. Egy 
április 7-i hangulatjelentés a wolgasti Peene Hajógyár munkásait idézte: „Miután a XX. párt-
kongresszuson ilyen őszinte vitát folytattak, most lenne helyes előhozakodni a szociális követelé-
sekkel." A párt vezetése teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy az 1953. június 17-i lázadás 
kitörését is a gazdasági feltételekkel szembeni elégedetlenség, valamint a szabadság és demok-
rácia iránti vágy veszélyes elegye okozta. Éppen úgy, mint 1953-ban, a bérkérdés és a munka-
normák voltak a munkahelyi feszültség alapvető okai. Májusban és júniusban egyre több sztrájk-
ról tettek jelentést. A poznani felkelés után pedig már annak is bizonyos jeleit lehetett tapasztalni, 
hogy a szociális követelések politikai töltetet kaptak. „A Wünsdorf-Zossen-Potsdam építkezési 
területen 1956. június 29-én a Bau-Union Potsdam munkásai körében két 15 fős csoport szerve-
ződött. Nyugati újságokat cserélgettek maguk között és megvitatták azok tartalmát. Kijelentették: 
a lengyel munkások jogosan követeltek magasabb béreket. Azon a véleményen voltak, hogy az 
NDK-ban is változtatni kéne a munkásság prémiumrendszerén. Továbbá azt is hangoztatták, 
hogy nem volt szép letartóztatni a poznani munkásküldöttséget Varsóban. A lengyel sztrájkok és 
megmozdulások tehát jogosak voltak, és nem szabadott volna megengedni, hogy a katonaság 
tüzet nyisson a tüntetőkre."5 

Hasonlóan aggasztó hírek érkeztek a vidéki lakosság hangulatáról is. A gazdák bírálták a ma-
gas beszolgáltatási rátákat. Sokan közülük elmaradtak fizetési kötelezettségükkel. Cottából, egy 
kis szászországi községből, az MfS azt jelentette, hogy a gazdák „provokatív módon sértegetik az 
NDK-t". Az egyik gazda állítólag azt követelte, hogy töröljék el az adósságaikat, máskülönben 
„úgy kell tennünk, mint a [16. századi] parasztháborúkban. Minden földművesnek fegyvert kéne 
ragadnia. Amint egy második június 17-re sor kerül, nekünk gazdáknak össze kell tartanunk." De 
azzal folytatta, nem szeretnék, ha június 17. vagy Poznan megismétlődne és „a tankokkal kéne 
ismét farkasszemet néznünk. Más eszközeink is vannak." Pirnából is azt jelentette a helyi Stasi 
júliusban, hogy „a földművesek körében érzékelhető hangulat ugyanolyan, mint június 17. 
előtt".6 A Stasi a diákság soraiban is nyugtalanságot észlelt. Sztálin bírálatától gyorsan eljutottak 
a nagyobb politikai szabadság követeléséig. A diákok elméleti téren is megkérdőjelezték a mar-
xista ideológia igazát és gúnyt űztek annak téziseiből. Leipzigből például a Stasi azt jelentette, 
hogy a diákok szerint ezek után már nem lehet a marxizmust „egzakt tudomány"-nak tekinteni. 
Az utcákra is kivonultak. 

Hruscsov desztalinizációs kampánya az NSZEP Politikai Bizottságában is zavart keltett. Kari 
Schirdewan, a KB párt- és tömegszervezetekért felelős osztályának vezetője attól a naptól kezdve 
bírálta Ulbricht elutasító hozzáállását, hogy Moszkvában az NSZEP delegációja értesült a titkos 
beszéd tartalmáról. Tartott attól, hogy Ulbricht mindössze azzal akarja majd elintézni a XX. 
kongresszus eredményeit, hogy száműzi Sztálint a marxizmus klasszikusai közül. Ezért állítólag 
még Moszkvában közölte a pártvezetővel, hogy „a párttagság előtt nem titkolhatjuk el az igazsá-
got [Sztálin személyi kultuszáról] a feltárt tényekről. Amikor hazaérünk és idősebb elvtársaink-
nak is beszámolunk a történtekről, akkor ideje lesz saját korábbi ideológiai nézeteinket is alapo-
san felülvizsgálni. A személyi kultuszért részben mi is felelősek vagyunk. Sztálint mint korunk 
legkiválóbb marxista-leninistáját dicsőítettük, hallgattunk diktatórikus politikájáról, sőt igazoltuk 

4 Uo. 210. p. 
5 Uo. 219-221. p. 
6 Uo. 224-228. p. 
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azt."7 Schirdewan visszaemlékezéseiben azt írja, hogy a Politikai Bizottságban szorgalmazta: 
nyilvánosan vonják le a következtetéseket az SZKP „tapasztalataf-ból. Saját bevallása szerint, 
Hruscsov is őt támogatta. Kihasználta az alkalmat, hogy március végén Schirdewannal személye-
sen találkozhatott Boleslav Bierut temetésén Moszkvában. Hangosan töprengett azon, hogy 
„vajon Walter Ulbricht miért tetézi a nehézségeket még azzal is, hogy a XX. kongresszus szelle-
méhez olyan elutasítóan közeledik". Hruscsov feltehetőleg azt gondolta, hogy „az SZKP ügyeit 
az SZKP-ra kell hagyni" és Ulbrichtnak „végre azokkal a német problémákkal kéne foglalkoznia, 
amikre az NSZEP-nek kell megtalálnia a választ". Schirdewant megdöbbentette „Walter Ulbricht 
magatartásának ez az éles hangú bírálata".8 

Az NSZEP káderosztályának vezetőjeként Schirdewan tisztán látta a keletnémet lakosság egyre 
fokozódó nyugtalanságát, s ezért Ulbricht konzervatív álláspontját még határozottabban kifo-
gásolta. Schirdewan mellett voltak mások is, akik szembehelyezkedtek Ulbrichttal. 1956. július 
3-án Fred Oelssner azért bírálta az első titkárt a PB-ülésen, mert nem értett egyet azzal, hogy az 
NDK-ban a XX. kongresszusnak csak bizonyos eredményeit ültették át. Az Ulbricht hatalmával 
nyíltan szemben állók és a reformokkal szimpatizálók köréhez tartozott még Ernst Wollweber, az 
állambiztonsági erők parancsnoka, Gerhard Ziller, a KB titkárságának tagja, Fritz Selbmann, az 
NDK minisztertanácsának elnökhelyettese, Paul Wandel és Kürt Hager KB-titkárok. Ottó Grote-
wohl is, a minisztertanács elnöke [miniszterelnök], csendben már régóta helytelenítette Ulbricht 
politikáját. A párt első titkára azonban rendíthetetlennek látszott. 

A 28. plénumon, amit eredetileg azért hívtak össze július végére, hogy áttekintsék a márciusi 
kongresszus utáni pártmunkát és értékeljék a lengyelországi eseményeket, sikerült elkerülnie a 
hevesebb vitákat. A moszkvai példa alapján, Ulbricht kénytelen volt elfogadni a PB azon határo-
zatait, amik a dogmatizmus felszámolását sürgették, de tántoríthatatlanul ellenezte, hogy őszinte 
vitát nyissanak a titkos beszédről. Erre a KB-ban tett megjegyzéseivel is világosan rámutatott: „a 
személyi kultusz kérdése egyáltalán nem a legfontosabb témája" a XX. kongresszusnak. Mind-
ezek ellenére, Schirdewan emlékezete szerint, Ulbricht „hihetetlenül idegesnek látszott ebben a 
helyzetben, félt attól, hogy elveszítheti a hatalmat, és a PB-n belül mindenkit, aki csak reformokat 
követelt volna, név nélkül megfenyegetett: »Mindannyiukat le fogom tartóztattatni!«"9 

A lengyel Október és a magyar forradalom tovább szította a Kelet-Németországon belüli elé-
gedetlenséget. Az NSZEP vezetését sokkolta, hogy Hruscsov kezdetben mennyire „enyhe" intéz-
kedéseket tett a zavargások lecsillapítására, és attól tartott, hogy a lengyelországi, de még inkább 
a magyarországi események az NDK-t is „megfertőzik". A német diplomaták aggódva figyelték a 
két ország belpolitikai fejleményeit azok után, hogy tavasszal Magyarországon megalakult a 
Petőfi Kör, júliusban moszkvai döntés alapján lemondatták Rákosit, Lengyelországban pedig 
Gomulka szerezte meg a hatalmat. Rettegtek attól is, hogy a lengyelországi események hulláma 
átgyűrűzhet a határon. Ulbricht elrendelte, hogy a munkásőrség alakulatai a lengyel határ mentén 
gyakorlatozzanak. Frankfurt am Oderben, egy határ menti városkában, a városi tanács védelmét 
gyakorolták.10 Az MfS vezetője, Wollweber, miután október 22-én visszatért lengyelországi 
látogatásáról, arra kérte Ulbrichtot, hogy „ne emlegesse állandóan az NDK Odera-Neisse határá-
nak védelmét és az országban állomásozó szovjet csapatok jelenlétét". Ulbricht dühbe gurult. 
Szerinte a Lengyelországban történtek oka abban rejlik, hogy „elsősorban is a lengyel állambiz-
tonság mondott csődött. Nem akadályozta meg Gomulka reformokat ígérő rádióbeszédét, és ezért 
annak híre eljutott az ország minden részébe." Nyilvánvaló - folytatta Ulbricht - , hogy „az ál-
lambiztonságiaknak meg kellett volna akadályozniuk a beszéd rádióközvetítését. Saját állambiz-
tonsági parancsnokának, Wollwebernek kellett arra felhívnia a figyelmét, hogy a LEMP Központi 
Bizottságának határozata rendelkezett a beszéd közvetítéséről.11 

7 Kari Schirdewan: Aufstandgegen Ulbricht. Berlin, AtV, 1995. 80. p. 
8 Uo. 83. p. 
9 Uo. 90-91. p. 

10 Jan on Flocken - Michael F. Scholz: Ernst Wollweber. Saboteur - Minister - Unperson. Berlin, 1994. 
169. p. 

11 Uo. 173-174. p. 
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Kelet-Berlin régóta egyre növekvő aggodalommal követte nyomon a magyarországi változáso-
kat, melyeket eleve helytelenített. Februárban még a szovjetek is szükségesnek vélték, hogy 
felemeljék szavukat a budapesti keletnémet nagykövet agresszív fellépése miatt. Rudolf Helmer 
ugyanis mint a diplomáciai kar doyenje azt kérte a magyar kormánytól, hogy állítsanak össze egy 
„anyagot a politikai élet legfontosabb kérdéseiről". A kérést több „baráti" nagykövet is elutasítot-
ta, a magyarok pedig az ország belügyeibe való beavatkozásként értékelték.12 Nagy Imre gyors 
visszatérése a magyar politikai életbe szintén aggodalommal töltötte el a németeket. Augusztus-
ban a nagykövet már azt jelentette, hogy a magyar Központi Bizottság hajlik arra, hogy Naggyal 
ismét tárgyaljon és kompromisszumokat kössön. Esélyt adott annak a lehetőségnek is, hogy a 
volt miniszterelnök „le fogja mondatni Gerőt, hogy Kádárt állítsa a helyére [a párt] élére".13 

A Budapestről érkező jelentések egy gyenge, védekező állásába visszahúzódott kormány képét 
festették, ami egyre inkább meghajol a lakosság akarata előtt. Rajk közeledő újratemetésével 
kapcsolatban Helmer azt írta Berlinbe, hogy a vezető magyar pártfunkcionáriusok és a szovjet 
nagykövet is elismerték, hogy „a párttagság is nagy nyomást gyakorolt a temetés kérdésében a 
párt vezetőségére. Ellenzéki elemek részéről is rendbontásokra számítanak a temetés idején. 
A magyar elvtársak nyíltan elismerik, hogy félnek az újratemetéstől." Helmer aztán arról is jelen-
tést tett, hogy noha nem történt semmiféle incidens a temetés alatt, az „ellenség" olyan röplapokat 
osztogatott, amiben a poznani felkelés magyarországi megismétlését sürgette. „Pénteken minden-
felé viták folytak és aggasztó volt a légkör." Helmer jelentése alapján a budapesti szovjet nagy-
követ, „Andropov elvtárs kijelentette, hogy szerinte a temetéssel nem ért véget az ügy, mert az 
felkavarta a párt- és a kormányellenes érzelmeket, s ezek tovább fognak erősödni".14 

Az NDK nagykövetségének a felkelés előtt Berlinbe küldött jelentései azt mutatják, hogy a 
keletnémet diplomaták félelemmel teli döbbenettel nézték a magyar kommunista párt hatalmának 
felmorzsolódását. A nagykövetség gyakran merev álláspontra helyezkedett, és a szovjetek gya-
nakvását is igyekezett ébren tartani. Az NDK nagykövetsége általában saját forrásait és értékelé-
seit megbízhatóbbnak tartotta. így aztán október 19-én Helmer nagykövet kötelességének érezte, 
hogy „tájékoztassa" Andropovot arról, hogy a Magyar Dolgozók Pártja „ismét súlyos válságba 
sodródott". Helmer felhívta a szovjet nagykövet figyelmét a „pártvezetőség ellen folyó szakadat-
lan sajtóhadjáratra, ami végül is magát a népi demokráciát támadja". A nagykövetség „megtudta, 
hogy a sajtóban és a rádióban a legfontosabb posztokat korábban rehabilitált, egykori szociálde-
mokratákkal töltötték be, miközben elbocsátották a régi kommunistákat". „Különösen aggasztó-
nak" találta „ezen cikkek visszataszító hangnemét és azt, hogy polgári értelemben vett szabadsá-
got és demokráciát követelnek". A lakosságot „a sovinizmus és a nacionalizmus újabb hulláma" 
kerítette hatalmába. Nagyobb külpolitikai függetlenséget, Jugoszlávia felé való közeledést és 
szorosabb kapcsolatokat akarnak majd kialakítani a nyugati világgal. Mivel a „pártvezetés nem 
lép fel következetesen és állandóan meghátrál" az ellenzéki erők egyre erősödnek, és nő a lakos-
ság köreiben élvezett befolyásuk is. Helmer fájlalta a magyar párton belüli „erős jobboldali irány-
zatot", kijelentette, hogy „az ellenség keze kétségtelenül benne van a játszmában és a háttérből 
próbálja szítani a lakosság hangulatát". „Szerintünk ebben a helyzetben - fejezte be Helmer - , ha 
nem történnek határozott ellenlépések, [további] ellenséges akciókra számíthatunk." Helmer alig 
tudta leplezni büszkeségét, amikor azt jelenthette Berlinbe, hogy „Andropov et. külön hangsú-
lyozta, hogy teljes mértékben egyetért mindennel és csak megerősítheti mindazt, amit mondtam". 
Helmer „ellenséges akcióktól" való félelmével kapcsolatban Andropov elmesélte, hogy „néhány 
nyugati megbízott, mint például Belgium és Olaszország követe, az utóbbi napok egyikén felke-
reste és őszintén megmondta, hogy amennyiben a dolgok így mennek tovább, Magyarország 
nyugati típusú demokráciává fog átalakulni". „Az amerikaiak - tette hozzá Andropov - az utóbbi 
időben nagyon aktívvá váltak és segítségüket is felajánlották a magyar kormánynak."15 

12 SAPMO J IV 2/202/372: Florin Ulbrichtnak, 1956. február 24. 
13 Politischcs Archiv dcs Auswártigen Amtes, Zweigstellc Berlin, Bestand MfAA [a továbbiakban PA-

AA], A 17711: Helmer távirata Kundermann/Kicsewcttcrnck, 1956. augusztus 22. 
14 PA-AA, A 17711: Helmer feljegyzése, 1956. október 8. 
15 PA-AA, A 15319: Feljegyzés a szovjet nagykövettel, Andropovval folytatott beszélgetésről, 1956. 

október 19. 
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Október 30-án a nagykövetség egy magyar összefoglalást továbbított a magyarországi helyzet-
ről Berlinbe. A kísérőlevélben a múltat bírálva elhibázottnak tartotta „a mérhetetlen, teljesen 
felesleges és érthetetlen terrort Magyarországon Rákosi idejében", a gazdasági helyzet 1948 utáni 
rohamos romlását, az erőszakos iparosítást és kollektivizálást, „a közjavak elherdálását" és az 
állambiztonsági erők korlátlan hatalmát, de ugyanakkor a nagykövetség azt is megjegyezte, hogy 
a „pártvezetés az ellenkező végletbe esett Rákosi elmozdítása után". Ahelyett, hogy fokozatosan 
és módszeresen kijavították volna a hibákat és lépésről lépésre egyre több szabadságot adtak 
volna a lakosságnak és a párttagságnak, teljesen kiengedték a gyeplőt a kezükből. Kispolgári 
elemek saját belátásuk szerint szitkozódhattak és dobálhatták a sarat a pártra és a kormányra az 
irodalmi folyóirat hasábjain." „Az ellenség aztán kihasználta" ezt a lehetőséget. „A szocializmus 
leple alatt nyíltan terjesztették az ellenforradalmi eszméket [...] és [...] a munkásosztály, a fiatal-
ság és az értelmiség soraiban is nagy elégedetlenség volt észlelhető." 

A jelentés alapján „a felkelés mögött állók egy csapatnyi diákot toltak az előtérbe, akik nem 
látták át a helyzetet és nem vették észre, hogy az ellenforradalom játékszereivé váltak". Az egye-
temi diákság mozgalma és 14 pontba szedett programjának egyes részletei - „amit nyilvánvalóan 
az ellenforradalmárok sugalltak - már sovinisztának tekinthetők". Az utóbbi megjegyzés elsősor-
ban a diákság azon követelésére vonatkozott, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki az országból. 
A következő napon „a párt és kormány hivatalosan is elismerte gyengeségét" azzal, hogy betiltot-
ta a diákmegmozdulást, amit „csodálatosan megszerveztek". A felvonulást másfél óra múlva 
mégis engedélyezték, mivel „valószínűleg már nem lehetett megakadályozni". A tömeg az utcá-
kon gyülekezett és „éltette a diákság követeléseit". A jelentés elismerte, hogy a menethez csatla-
kozók nagy része „túlnyomó többségben teljesen jó akaratú munkás, diák és fiatal volt, akik 
egyszerűen nem látták, kik mozgatják az eseményeket". Gerő aznap éjszakai beszéde „helytelen 
és elhibázott" volt. A párt „kétségtelenül rosszul értelmezte a helyzetet". Gerő jogtalannak mi-
nősítette a diákok követelését. Támadta a felvonulást, de hallgatott a háttérben meghúzódó erők-
ről, provokátorokról, ügynökökről stb. A beszéd után néhány perccel az elégedetlen tömeg el-
árasztotta az utcákat. Az éjszaka folyamán emberek tízezrei vonultak ki az utcákra. „Nyílt, szov-
jetellenes jelenetekre" is sor került, de „az állambiztonságiak nyitottak először tüzet". 

A kormány azzal is kimutatta gyengeségét az ezt követő napok lázadásai és harcai közepette, 
hogy „óráról órára meghosszabbította a felkínált amnesztia lejárásának határidejét". A felfegyver-
zett tömegek „továbbra is azt hitték [...], jó ügyért harcolnak. Egyetlenegy olyan hangot sem 
hallottam, ami a kapitalizmus visszaállítását követelte volna". „A szervezők így bölcsen a háttér-
ben maradtak, nyilvánvalóan azért, hogy a teljes káosz beálltával átvegyék a hatalmat." A jelentés 
annak a hipotézisnek is hangot ad, hogy „egyes vezetők a néphadsereg vezérkarából kerültek ki. 
Ez a feltételezés szerintem azért is helyesnek látszik, mert az egész hadsereg mindjárt az elején 
átállt, és az ellenforradalom egész menete kitűnő szervezésről és nagy katonai tapasztalatokról 
árulkodik. [...] Az amerikai imperialisták nem fedték fel magukat, az ellenforradalmi elemek is 
mindig nagy ügyességgel a háttérből irányították az eseményeket. Ez egy újabb nagy veszélyt rej-
teget magában, mivel amikor már nyíltan meg fognak mutatkozni, valószínűleg már túl késő 
lesz."16 

A következő nap még aggasztóbb jelentések érkeztek a budapesti nagykövetségről. „Fegyveres 
polgárok, jobbára fiatalok, tartják ellenőrzésük alatt az utcákat tegnap óta" - táviratozta a nagy-
követ Berlinbe. A lakosság csak Kádárt és Nagyot fogadja el, a többi kommunistáról hallani sem 
akarnak. A lengyel nagykövet úgy látta, hogy „Magyarországon már vége a népi demokráciá-
nak". Senki sem tudja, folytatta Helmer, „miként fog ez végződni és hova fog mindez vezetni". 
November l-jén (9 óra 10 perckor) Helmer felhívta a berlini Külügyminisztériumot. Jelentette, 
hogy a magyar külügyminiszter szóbeli úton tájékoztatta arról, hogy szovjet csapatok lépték át a 
magyar határt, és Nagy felmondta a Varsói Szerződést. Helmer egyúttal arról is beszámolt, hogy 
„a [Magyar] Népköztársaság már két napja fontolgatta a Varsói Szerződés felmondását". A kelet-
német nagykövet azonban csak november 2-án értékelte a helyzetet. Megírta Berlinbe, hogy 
„személyes véleményem alapján, Kádár és Nagy az ellenforradalmat támogatja és elárulta a Pár-

16 PA-AA, A 17711: Jelentés a magyarországi helyzetről keddig, 1956. október 30., 10 óra (szigorúan 
titkos). 
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tot". Helmer válság alatti jelentései beszámoltak arról, hogy milyen felfordulást keltett a novem-
ber 4-i szovjet megszállás, de csak november 6-án, azok után, hogy Andropovval beszélhetett 
küldte Berlinbe a szovjetek nyugtató szavait, ami szerint „a harcoknak hamarosan vége".17 

Az NDK nagykövetségének ingadozó magatartását a forradalom napjaiban a válság alatti ke-
letnémet politika ambivalenciájával lehet magyarázni. Annak ellenére, hogy nem bíztak Nagyban, 
mégis arra törekedtek, hogy stabilizálják a magyar kormány helyzetét. Gazdasági és gyógyszer-
segélyt kínáltak fel a kormány számára. A keletnémet kormány már október 28-án felajánlotta 
gazdasági segítségét elsősorban élelmiszerek, gyógyszerek és egészségügyi dolgozók formájában. 
A magyar kormány ezt örömmel elfogadta, azonban egyidejűleg közölte, hogy „nagy szükség 
van élelmiszerekre", de „orvosokra, ápolókra és orvosi felszerelésre viszont most kevésbé szorul-
nak rá". 48 órán belül elindult az első két német repülőgép Budapestre, fedélzetén a szükséges 
árukkal. A válság elmérgesedése ellenére a nagykövetség még november 2-án is „a segélyakció 
folytatását" szorgalmazta. A magyar külügyminisztérium tevékenységének felfüggesztése ellené-
re, az NDK kereskedelmi szakemberei november 3-án a magyar bel- és külkereskedelmi minisz-
térium képviselőivel tárgyaltak a gazdasági támogatásról. Kötelességszerűen hangoztatták ennek 
fontosságát: a következő hétfőre - jelentette Helmer - „a kereskedelmi egyezmény végrehajtásá-
ról egy újabb megbeszélésben"18 állapodtak meg. 

A városban folyó harcok miatt Berlinnek fel kellett függesztenie a segélyszállítmányokat no-
vember 4. és november 7. között. Amint lecsillapodtak a harcok, ismét érkezni kezdtek azonban a 
segélyek. Nem meglepő, hogy Wilhelm Pieck, az NDK elnöke az elsők között üdvözölte novem-
ber 4-én Kádár „forradalmi, munkás-paraszt kormányát". Két nappal később az NSZEP Központi 
Bizottsága bejelentette a „magyar munkásság győzelmét a forradalomellenes mozgalom felett".19 

Még folytak Budapesten a harcok és Kádár alighogy visszatért a fővárosba, de Helmer már azt 
táviratozta november 8-án a német külügyminiszter-helyettesnek, Ottó Winzernek, hogy a nagy-
követség munkatársai „még aznap" megbeszéléseket folytatnak az új kormánnyal, és kilátásba 
helyezte, hogy hamarosan megküldi a legszükségesebb árucikkek listáját. Ugyanaznap a nagykö-
vet „sürgősen" kérte, hogy szállítsanak „épületekhez és üzletekhez való üveget, sűrített tejet és 
tejport, faanyagot, fertőtlenítőszereket, csöveket a Martin-kemencékhez, ipari olajat, gabonát, 
lisztet és állati takarmányt". Szükség volt még építőanyagra és ruházati cikkekre. A hónap folya-
mán a magyar kormány kérte, hogy az NDK teljesítse a negyedik negyedévre esedékes szállítá-
sait. Kért továbbá egy 35 milliárd dolláros hosszú lejáratú hitelt is, amelynek 40%-át fogyasztási 
javak beszerzésére költenék. Grotewohl ehelyett 22 millió márkás azonnali segélyszállítmányt 
ígért Kádárnak.20 

A Kádár-kormány hatalomra kerülése után néhány nappal Kelet-Németország felajánlotta, 
hogy egy magas rangú pártdelegációt küld Budapestre. Ezzel is támogatni kívánta a még harcban 
álló Kádár-rendszer elismertetését. Csehszlovákia példáját követve, amely egy párt- és kormány-
delegációt küldött Budapestre, november 20-án Schirdewan vezetésével egy keletnémet küldött-
ség is felkereste Kádárt.21 Magyarország külügyminisztere, Horváth Imre később meg is állapítot-
ta, hogy a szocialista országok gazdasági segítsége és „főként a Csehszlovák, Román és Kínai 
Népköztársaságból, valamint az NDK-ból érkező látogatók az ellenforradalom másnapján [...] 

17 PA-AA, A 17711: Helmer nagykövet hívása, 1956. november 1., 21 óra 10 pere., 5. számú távirat Bu-
dapestről, 1956. november 2. (sürgős), 27. számú távirat Budapestről, 1956. november 6. (sürgős). 

18 PA-AA, A 17711: 110. sz. távirat Budapestről, 1956. október 28. (sürgős), 117. sz. távirat Budapest-
ről, 1956. október 29. (sürgős), 120. sz. távirat Budapestről, 1956. október 30. (sürgős), 5. sz. távirat Buda-
pestről, 1956. november 2. (sürgős). 

19 Ruff Mihály: Magyarország és az NDK kapcsolatairól. Múltunk, 1995. 2. sz. Szeretném megköszönni 
Bolbáry Mónika a cikk angol nyelvű fordításával nyújtott segítségét. 

20 PA-AA, A 17711: 117. sz. távirat Budapestről, 1956. november 27. (sürgős), 3. sz. távirat Budapest-
ről, 1956. december 1. (sürgős). 

21 PA-AA, A 17711: 32. sz. távirat Budapestről, 1956. november 8. (sürgős), 33. sz. távirat Budapestről, 
1956. november 8. (sürgős). 
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mekkora nagy erkölcsi támogatást" nyújtottak, és „a Magyar Népköztársaság nemzetközi pozíció-
ját erősítették".22 

Kelet-Berlin abban is együttműködött a magyar hatóságokkal, hogy segített a magyar menekül-
tek néha erőszakkal, néha szabad akaratból történő hazaszállításában. A számítások szerint mint-
egy 150 000 magyar hagyta el az országot. Ez nemcsak a Kádár-rendszer számára volt kényes 
kérdés. A keletnémet külügyminisztérium attól tartott, hogy „az ellenséges erők így fogják be-
csempészni az embereiket az országba", és ezért - ahogy Ottó Winzer külügyminiszter-helyettes 
mondta Berlinben Beck magyar követségi tanácsosnak - „meg kell tenni a szükséges óvintézke-
déseket, hogy ezek az emberek ne csinálhassanak semmit, sem itt az NDK-ban, sem Magyaror-
szágon". Winzer megállapításából azt is ki lehetett olvasni, hogy az NDK kormánya mennyire 
félt a Magyarországról érkező, még lappangó „fertőzéstől". Kelet-Berlin annyira tartott ennek a 
lehetőségétől, hogy Winzer hangot is adott kormánya „véleményének, ami szerint néhány 
[magyar] egyetemi tanárra és szakemberre már nem tartanak igényt az NDK-ban, viszont Ma-
gyarországon hasznukat láthatnák". Ezzel az alig leplezett kísérlettel akarták eltávolítani az or-
szágból a „nemkívánatos" magyar állampolgárokat, akik közül sokan szimpatizáltak a felkelés-
sel.21 

Figyelemre méltó, hogy Ulbrichték mennyire igyekeztek a harcban álló magyar kommunisták 
segítségére sietni akkor, amikor saját maguk is politikai és gazdasági nehézségekkel küzdöttek. 
1956 őszén az ország élelmiszerellátási gondja már olyan súlyos volt, hogy november 6-án a 
NSZEP PB táviratilag kérte Moszkva sürgős segítségét. A munkások, diákok, értelmiségiek 
körében érzékelhető nyugtalanság pedig az év vége felé tovább erősödött, nem kis mértékben a 
magyarországi események hírére. Októberben Magdeburgban azt követelték a fiatalok, hogy 
„miután Lengyelországban és Magyarországon is változások történtek a kormányban, itt is vál-
toztatni kéne az ország vezetésén". Az MfS jelentése szerint a fiatalok „teljes Németországra 
kiterjedő szabad választásokat" követeltek, és tagadták azt, hogy Magyarországon „a népi erők 
győzedelmeskedtek volna. Ehelyett az ellenforradalom győzött Magyarországon." Ez az eset jól 
példázza az 1956 októberében megszaporodott sztrájkok, munkahelyi zavargások, felforrósodott 
viták légkörét, amit az MfS PB számára készült jelentései hűen rögzítettek. 

Az Ulbricht-rezsim számára a munkahelyi mozgolódások mellett a legzavaróbb valószínűleg 
az lehetett, hogy egy „második június 17-ét" kezdtek emlegetni. így például egy vita során 
Ronneburgban elhangzott: „ideje, hogy valami történjék már itt, mivel 1953. június 17. után is 
sokat megvalósítottak a munkások kívánságai közül." Sok munkás hasonlónak érezte a lengyel-
országi és a magyarországi felkelők helyzetét a sajátjához, és arra várt, hogy a szomszédos orszá-
gokhoz hasonló események történjenek az NDK-ban is: „Lengyelországban és Magyarországon -
jegyezte fel az egyik munkás szavait egy jelentés - valami történik. Itt nekünk csak a kezdő 
lendületre lenne szükségünk. Oberlungwitzban 100 ember áll készen arra, hogy csatlakozzon az 
akcióhoz." A Stasi a johanngeorgenstadti Wismut bányák egyik bányászának állítólagos kijelen-
tését is feljegyezte: „egy szikra elég lenne ahhoz, hogy itt is kirobbanjon a felkelés."24 A jelenté-
sek azt is mutatják, hogy Ulbricht gazdasági kedvezményei csak korlátozott sikereket hoztak, 
mivel sok munkás a rendszer engedményeit a magyar események kényszere alatt hozott döntés-
ként értékelte: „Nem kaptunk több jogot addig, ameddig Magyarországon ki nem tört a felkelés" 
- mondták az FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbung, az NSZEP befolyása alatt álló szak-
szervezet) tisztségviselőinek.25 

A magyarországi és lengyelországi események hírére vitalizálódtak a diákság tiltakozó akciói 
is. Az NSZEP egyre kevésbé tartotta kezében az egyetemeket, ahol a hallgatók fokozódó nyílt-
sággal vitatkoztak a szomszédos országokban végbemenő változásokról és Hruscsov titkos be-
szédéről. Követelték a kötelező oroszoktatás és a közutálatnak örvendő ML-kurzus (az ún. 

22 PA-AA, A 17711: Feljegyzés az „MSZMP KB-nak a Magyar Népköztársaság bel- és külpolitikai 
helyzetéről a baráti nagykövetek számára a KB székházában, 1957. május 22." 

23 PA-AA, A 17711: Winzer Ulbrichtnak, 1957. január 15. 
24 Mitter-Wolle: Untergang auf Raten... 249-257. p. 
25 Wolfgang Eckclmann - Hans-Hermann Hcrtle - Rainer Weinert: FDGB Intern. Innenansichen einer 

Massenorganisation. Berlin, 1990. 43. p. 
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„társadalomtudományok alapjai" tantárgy, ami a marxizmus-leninizmus klasszikusaira épült és 
„Az SZKP rövid történeté"-t foglalta még magába) eltörlését, és független diákszervezetek létre-
hozását. A berlini Humboldt Egyetemen olyan röplapot osztogattak október 29-30-án, ami na-
gyobb politikai szabadságot követelt és a német újraegyesítést sürgette: „A legutóbbi lengyelor-
szági és magyarországi események bebizonyították, hogy harcunk nem esélytelen. [...] Diákok! 
Lépjetek ki a kötelező kommunista szervezetből, a Freie Deutsche Jugendből! Használjátok a 
GST-ben (Gesellschaft fúr Sport und Technik, Sport és Technikai Egyesület) szerzett fegyver-
használati ismereteiteket! [...] Tanuljatok az 1953. június 17-i népi felkelésből! A lakosság töme-
gei fentről várnak kezdeményezést." Már október 28-án arra a következtetésre jutott az MfS, 
hogy „szinte minden [...] egyetemről [vannak olyan jelentések, amelyek] arra utalnak, hogy a 
diákok - részben tanáraik támogatásával - a Lengyel és Magyar Népköztársaságban jelentkező 
feszültségeket akarják arra használni, hogy az NSZEP vezetősége és a kormány teljesítse követe-
léseiket". Az MfS-jelentésekben több helyen utalnak arra, hogy a Walter Ulbricht-ellenes erők 
széles körben a párt első titkárának lemondását követelik.26 

A magyarok a legmélyebb benyomást talán az értelmiség egyes tagjaira tették, akik közül so-
kan elkötelezett marxisták és NSZEP-tagok voltak. Hruscsov leleplezései sokukat foglalkoztat-
ták. Ellenezték az NDK-ban tapasztalható túlzott bürokráciát, a dogmatikus merevséget és a 
jugoszláv modellel szimpatizáltak. Kiábrándította őket, ahogy Ulbricht elutasította a nagyobb 
szellemi szabadságra kínálkozó lehetőséget. „Az értelmiségiek lázadása" a budapesti események 
hatására tetőzött. Lukács Györgyöt sok keletnémet értelmiségi tisztelte. A forradalomban játszott 
szerepe és általában a magyar értelmiségiek szerepvállalása keletnémet sorstársaikat is cselekvés-
re szólította. Walter Janka is megerősíti ezt nemrégiben megjelent visszaemlékezésében, ahol 
határozottan megállapítja, hogy nem a XX. kongresszus, hanem a magyar forradalom hatására 
kezdett el cselekedni.27 

Értelmiségiek és művészek több szinten és többféleképpen álltak az NSZEP rendszerével 
szemben. Talán az egyik legfontosabb megnyilvánulása ennek Wolfgang Harich „Plattform fúr 
einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus"-a volt.28 A neves Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie szerkesztője ezt a röplapot egy tervezett KB-plénum előtti vitaanyagnak szánta. 
A plénumnak kellett volna döntenie „politikánk új irányelveiről", ami majd elvezet az „NDK 
szocialista demokratizálásáig" és „Németország békés úton történő egyesítéséig a demokrácia, 
szocializmus, nemzeti szuverenitás és függetlenség alapján". A röpiratban Harich egy nyolclép-
csős programot dolgozott ki „a szocializmushoz vezető sajátos német útról". Szoros kapcsolatban 
a magyarországi és lengyelországi eseményekkel Németország újraegyesítését és semlegessé 
nyilvánítását követelte, „szocialista demokratizálódást", a parlamenti rendszer bevezetését, érez-
hetőbb decentralizációt és liberalizálást mind gazdasági, mind kulturális téren, valamint az Ál-
lambiztonsági Minisztérium és a hadsereg feloszlatását. Mivel meg voltak győződve arról, hogy 
megtalálták a kivezető utat abból a zsákutcából, amibe a sztálinista NDK került, Harich és bará-
tai, többek között Walter Janka is, az Aufbau-Verlag vezetője, az NSZEP vezetősége és a nyugat-
német szociáldemokraták elé tárták programjukat. Még Georgij M. Puskin szovjet nagykövettel is 
kapcsolatba léptek. November 7-én Harich Ulbrichttal is megbeszélhette elképzelését. Az NSZEP 
első titkára érdekes módon rögtön Magyarországra utalt: sajnálatos, hogy Magyarországon az 
árulók között olyanok is voltak, mint Lukács, Déry Tibor és Háy Gyula. Ha az NDK-ban „a 
Petőfi Körhöz hasonló szervezet jönne létre [...] még idejében le fogjuk rombolni azt".29 

Az „értelmiségiek lázadása" nemcsak Harichra és baráti körére korlátozódott. Az NDK „Nem-
zeti Díj"-jal kitüntetett és leghíresebb filozófusa, Ernst Bloch, Róbert Havemann és Ernst 
Kantorowicz filozófusok, Fritz Behrens, egyike az NDK legismertebb közgazdászainak, munka-
társai, Arne Benary és Gunther Kohlmey és az NDK Nemzeti Bankjának elnöke, Greta Kuckhoff 

26 Mitter-Wolle: Untergang auf Raten... 263-266. p. 
27 Walter Janka: Spuren eines Lebens. Berlin, 1991. 254-257. p. 
28 Az NSZEP levéltárában megtalálható irat Wolfgang Harich emlékirataiban is megjelent. Vö. 

Wolfgang Harich: Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Berlin, 1993. 112 skk. és Beetz: Die Rebellion 
der Intellektuellen... 130-132. p. 

29 Harich: Keine Schwierigkeiten... 45. p. 
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csatlakozott sok más, jól ismert adadémikushoz, a társadalmi és a történelmi tudományok terén 
tevékenykedő értelmiségihez Ulbricht irányvonalának elutasításában. Ahogy maga Walter 
Ulbricht is megállapította a párt 36. plénumán: „A tudományoknak nem volt olyan ága, ahol 
elvtársaink vagy a kormánytisztviselők egy csoportja revizionista platformra ne helyezkedett 
volna."30 

A magyar válság a Politikai Bizottságban is kiélezte a vitát. Schirdewan, miután hazatért Ma-
gyarországról, azt a feladatot kapta, hogy az NSZEP KB 29. plénumán ismertesse a PB állásfog-
lalását. Schirdewan erről visszaemlékezésében azt állítja, hogy ez ellene előre kitervelt lépés volt. 
A plénum előtt a PB összeült, hogy megvitassa a beszéd tervezetét. Ulbrich és Honecker ekkor 
kifogásolták, hogy alábecsüli a lengyel és magyar események jelentőségét. Schirdewan viszont 
arra figyelmeztette Ulbrichtot, hogy ne próbáljon visszatérni a XX. kongresszus előtti politikai 
módszerekhez, mert nem szeretné, ha „Ulbrichtnak Rákosi sorsában kellene osztoznia" [szó 
szerint „megjárnia Rákosi útját"]. Gyakorlatilag tehát megfenyegette a párt első titkárát, amikor a 
lemondatást és a pártból való kizárást helyezte kilátásba. Más tagjai is voltak a Központi Bizott-
ságnak, akik egyetértettek Schirdewan nézőpontjával és a helyes tanulságokat akarták levonni a 
magyar forradalmi eseményekből. Fritz Selbmann például azt hangoztatta, hogy a magyar párt 
KB-ja túl sokáig halogatta a XX. kongresszus tanulságainak levonását. Albert Norden nagyobb 
szellemi és kulturális szabadság mellett szállt síkra, különösen a német fiatalság számára. Össze-
sen mintegy húsz szónok követelte azt, ami lényegében nem lett volna más, mint egy újabb kísér-
let arra, hogy az NDK-ban is megkezdjék a desztalinizációt. Ezzel az igényükkel közvetlenül 
Ulbricht dogmatikus megközelítését támadták.31 

Schirdewan érvelése és Harich állásfoglalása, ami egy egyesített és demokratikus Németorszá-
got szeretett volna megvalósítani, az NSZEP és Ulbricht hatalmának alapjait kérdőjelezték meg, 
akárcsak azok a munkás- és diákmegmozdulások, amelyek a pártvezető lemondatását követelték. 
Nagy Imre új politikája, liberalizációja és a jugoszláv függetlenség példaként szolgáltak, bátorí-
tották, erőt adtak az NDK sztálinista örökséggel szembeni következetlen harcának. Ulbricht 
helyesen ismerte fel és valószínűleg jól látta, hogy a reformok óhatatlanul saját hatalma alatt 
ássák meg a sírt. Bírálóival ellentétben, akik közül sokan - a párton belül és kívül is - meg voltak 
győződve arról, hogy a liberalizáció és az NSZEP hatalmának megőrzése összeegyeztethető, 
Ulbricht tisztábban látta a helyzetet és a magyar felkelés mintha neki adott volna igazat. 

A magyarországi szovjet beavatkozás után, amikor Hruscsov pozíciója is sokat gyengült, a párt 
első titkára támadásba lendült. November 8-án az NSZEP PB napirendre tűzte és elfogadta Willi 
Stoph nemzetvédelmi miniszter javaslatát „az ellenforradalmi tevékenységek felszámolására 
teendő intézkedésekről". Ez egy részletes, átfogó és elszánt tervet tartalmazott az NDK-n belüli 
ellenséges akciók felszámolására és felmorzsolására. Elsősorban a rendőrség, a fegyveres állam-
védelmi erők, a munkásőrség [Kampfgruppen], munkások és GST-tagok, valamint „egyes ese-
tekben" a Nemzeti Néphadsereg (Nationale Volksarmee) bevetését tervezte. Másod- és harmad-
sorban a hadsereg és a szovjet katonai alakulatok esetleges felhasználásával is számolt. Egy 
Ulbricht vezette biztonsági bizottság vette volna át válság esetén a politikai és a katonai vezetést. 
A bizottság tagjai között ott volt Grotewohl, Schirdewan, Stoph, Honecker, Wollweber, Kari 
Maron és Hermann Matern. A tervezet továbbá részletesen szabályozta, mely testületek kapják az 
irányítás jogát a terv egyes szakaszaiban. Kelet-Németországot katonai kerületekre és hadműve-
leti területekre osztotta, és kijelölte a kormányzati feladatokat és végrehajtóikat is.32 

Ulbrichtnak nem volt lehetősége arra, hogy kibővítse ezt a tervet, de a keletnémet kormány na-
pokon belül hozzálátott az egyre erősödő ellenzék felszámolásához. Az Állambiztonsági Minisz-
térium már november 3-án intézkedett „a Német Demokratikus Köztársaság egyetemeinek és 
felsőoktatási intézményeinek ellenséges tevékenységektől való megvédéséről". Az intézkedést 
azzal támasztották alá, hogy „a magyarországi események is, amelyek már veszélyes fázisba 
kerültek és káoszt és anarchiát terjesztenek, bizonyítják, hogy az ellenforradalmi elemek korábbi 
hírszerző tevékenységükön túl immár egyéni ellenséges akcióktól és véres provokációktól sem 

30 Beetz: Die Rebellion der Intellektuellen... 127. p. és Poidcwin: Walter Ulbricht... 294-295. p. 
31 Schirdewan: Aufstand gegen Ulbricht... 108-112. p. 
32 SAPMO JIV 2/2/511: 3. sz. Függelék a Politikai Bizottság 57/56. sz. ülésének jegyzőkönyvéhez. 
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riadnak vissza, csakhogy visszaállítsák a korábbi kapitalista viszonyokat". Az MfS-nek kiadott 
utasítás szerint, az államvédelmi erőknek fokozniuk kell éberségüket és növelniük kell hatékony-
ságukat „azzal, hogy tanulmányozzák a magyarországi események menetét, ahol az ellenforra-
dalmi támadást ellenséges diákcsoportok kezdték". Az utasítás folytatásában azt olvasni, hogy 
„különálló diákcsoportok, amelyekhez a kar egyes tanárai is csatlakoztak, ellenséges szándékaik 
érdekében megpróbálták kihasználni a magyarországi eseményeket és alaptalan követelések elé 
állították a kormányt".33 A diákok programjának a párt hatalmát veszélyeztető jellegét a novem-
ber 20-i PB-határozat is megerősítette. Ez arról rendelkezett, hogy az egyetemekről „el kell tá-
volítani a láthatóvá vált provokatív erőket".34 

„Az értelmiségiek lázadásának" felszámolása Wolfgand Harich és társai, a közgazdász 
Bernhard Steinberger és Manfréd Hertwig, a Deutsche Zeitschrift für Philosophie felelős szer-
kesztője letartóztatásával kezdődött, november 29-én. Egy héten belül hasonló sors várt Walter 
Jankára és a Sonntag főszerkesztőjére, Gustav Justra és a Harich-csoport más tagjaira is. 
Harichot, Steinbergert és Hertwiget bíróság elé állították, és 1957 szeptemberében elítélték. Jan-
ka, Just és Heinz Zöger is hosszabb börtönbüntetést kapott 1957 júliusában. Ebben a hadjáratban 
több kutatót és értelmiségit is nyilvánosan megbélyegeztek, átmenetileg bebörtönöztek és/vagy 
akadályozták munkájában, vagy „eltávolították" eredeti foglalkozásából. Ulbricht részéről mind-
ez csak egy általánosabb értelmiségellenes támadás kezdete volt. 1957 júliusában felszólította 
Johannes Becher kultuszminisztert, hogy „foglaljon állást sok értelmiségi ingadozó politikai 
magatartásáról ... Lukács [György] Nagy-kormányban betöltött szerepe káros hatásokkal járt 
Berlinben is".35 A 33. plénum elé beterjesztett „A tudományos és művészeti életben tapasztalható 
ellenséges tevékenységek elemzése" című jelentés alapján 4 lektort, 3 egyetemi oktatót, 5 kutatót, 
2 tanársegédet, 4 kandidátust, 1 lelkészhallgatót, 48 diákot, 6 tanárt, 9 középiskolai tanulót és 5 
újságírót, összesen 87 főt vettek őrizetbe. Az elemzés meg is indokolta és fedezte az értelmiség 
elleni offenzívát, mondván, hogy „az ellenforradalmi ideológia tökéletes egybecsengése" a Ma-
gyarországon és Lengyelországban fellépő lázadók programjával bizonyítja, hogy „egy általános 
terv részeként az ellenség keze van a dologban".36 

A revizionista értelmiséggel való leszámolással egyidejűleg Ulbricht a Politikai Bizottságon 
belüli ellenfeleit is támadni kezdte. 1957 októberében támogatói a PB-ben megvádolták Wandelt 
és Hagertet, majd 1958 februárjában Erich Honecker bejelentette, hogy Ziller és Selbmann kons-
pirációs akcióba keveredtek. Schirdewannak, Wollwebernek és Oelssnernek, azaz Ulbricht leg-
rangosabb ellenfeleinek a párt vezetésében pedig felül kellett vizsgálniuk „revizionista néze-
teiket", majd 1958-ban posztjukról is eltávolították őket.37 

A magyar forradalom katalizálta, bátorította és inspirálta a keletnémet pártvezető, Walter 
Ulbricht neosztálinista politikájával szemben állók széles, de nem egységes táborát. Ulbricht és 
konzervatív-dogmatista támogatói a PB-ben, akikben maradandó nyomot hagytak az 1953-as ese-
mények is, miután felismerték, hogy politikai és személyes sorsuk forog kockán, arra törekedtek, 
hogy Hruscsov desztalinizációs kampányának hatását minimálisra csökkentsék. Attól tartottak, 
hogy a szabadjára engedett liberalizáció előbb-utóbb felveti a „hatalmi kérdést". Ezért az SZKP 
XX. kongresszusának következményeit az NDK-ra nézve nem tartották követhetőnek, és azt 
„belső szovjet ügyként" kezelték. A lakosság legfontosabb rétege, a munkásság köréből elhangzó 
bírálatokat pedig a második ötéves tervbe beépített szociális-gazdasági könnyítésekkel igyekeztek 
csillapítani. 

A magyar forradalom az NDK-ban érezhető amúgy is feszült hangulatot pattanásig feszítette. 
Ulbricht és tábora attól rettegett, hogy az „ellenforradalom" átszivároghat a határon, és Kelet-
Németországban is lángra lobbanthat egy felkelést. Ezért az ország aggasztó gazdasági helyzete 

33 Mitter-Wolle: Untergang auf Raten... 268-269. p. 
34 Jan Foitzik: Die parteiinternc Behandlung der Geheimrede Chruschtschows auf dem XX. Parteitag der 

KPdSU durch die SED, die PVAP und die KPTsch. In Tauwetter oh ne Frühlich. Das Jahr 1956 im Spiegel 
hlockinterner Wancllungen und internationaler Krisen. Szerk. Inge Kircheisen. Berlin, 1995. 80. p. 

35 Briefe an Johannes R. Becher 1910-1958. Szerk. Rolf Harder. 1-2 vol. Berlin, 1993. 564-565. p. 
36 Mitter-Wolle: Untergang auf Raten... 285-286. p. 
37 A pártvezetésen belüli vitákról vö. Hopc Harrison kötetben megjelenő tanulmányával. 
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ellenére az NSZEP vezetősége sietve a magyar helyzet stabilizálására törekedett gazdasági segít-
séggel és az új Kádár-rendszer legitimizálásának elősegítésével. Hazai stratégiájuk kevésbé volt 
sikeresnek mondható. Magyarország szovjet megszállása után Ulbrichtnak sikerült megerősítenie 
pozícióit, majd lépésről lépésre megszabadult pártbeli ellenzékétől azzal, hogy ellenük fordította 
saját ideológiájukat. Ulbricht szisztematikusan a magyar lázadókkal emlegette egy lapon saját 
ellenfeleit, annak ellenére, hogy sem a népi, sem az értelmiségi ellenzék nem volt olyan határo-
zott, erős és egységes, mint a magyarországi. 1956 novemberében, a magyar forradalom erősza-
kos elnyomása után Magyarország a konzervatív restauráció csatakiáltása lett az NDK-ban. 

(Ford.: Somlai Katalin) 




