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AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM
A CSEHSZLOVÁK SAJTÓBAN
Jiří Sovadina, PANT Polgári Társulás, Cseh Köztársaság

A Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) lapjából, a Rudé právo napilapból vett sajtószemelvények elemzése alapján
következtessétek ki, hogyan magyarázta meg a csehszlovák propaganda az olvasóknak a magyarországi forradalmat!
SZEMELVÉNYEK A CSEHSZLOVÁK SAJTÓBÓL:
Komoly események Magyarországon
Október 23-án, a délutáni és az éjszakai órákban Budapesten súlyos zavargásokra került sor, amelyek az egyes középületek elleni
támadásban csúcsosodtak ki, s amelyek emberéleteket is követeltek. A zavargásokat ellenforradalmi elemek sugalmazták, amelyek
megkísérelték a magyarországi népi demokratikus rendszer megdöntését. Jelenleg sikeresen folyik az ellenforradalmi bandák
felszámolása. A budapesti rádió délutáni jelentése szerint az ellenforradalmi elemek egy része már letette a fegyvert. A nagy
üzemekben a munkások fegyveres csoportokat hoztak létre üzemeik és azok berendezése védelmére.
Rudé právo, 1956. október 25.

A magyarországi események kapcsán
A magyar kormány kérésére a Magyarországon állomásozó szovjet egységek a Varsói Szerződés alapján segítséget nyújtottak
a magyar hadsereg és belbiztonság egységeinek a fegyveres ellenforradalmi bandák elleni beavatkozásokhoz.
Rudé právo, 1956. október 26.

Az egész ország egy vonalban sorakozott fel a párt vezetésével
E napokban a világ minden becsületes emberének összeszorult a szíve. A mindeddig csak leselkedő, fenyegetőző, rejtekén erőt
gyűjtögető, aljas és bestiális ellenség csapást mért a magyar népre.
Tudtuk jól, milyen gyűlölettel figyeli minden szocialista ország útját, a sikereinket, s tudtuk, hogy nem békélt meg és
soha nem is békél meg azzal, hogyan irányítja a nép a maga államát és a maga sorsát a saját akarata szerint. Efelől sohasem
hagyott bennünk kétséget. Naponta erről győztek meg minket a hangszórók és a szórólapok, a >>Szabad Európa<<, az
>>Amerika Hangja<< és más szócsövek. Efelől erősítenek meg minket az ellenséges csoportoknak szerte a béketáboron belüli
terrorcselekményei, erről győződünk meg mindazon kémek és diverzánsok esetében, akiket évek óta ártalmatlanítunk.
Ezekben a napokban azonban az ellenség előbújt föld alatti odvaiból, és vette a bátorságot, hogy nyíltan […] támadásba
lendüljön.

Rudé právo, 1956. október 25.

Napjaink Szlovákiája: Megfontoltság – munka – éberség
[…] Hogyan válaszolnak a szlovák dolgozók a magyarországi ellenforradalmi garázdálkodásra és bestialitásra? Ez a néhány
eset ad választ. A svábfalvai (Švábovce) ércbányában a tízperces szünetben Hromada bányász csoportja úgy döntött, hogy havi
50 tonnával több ércet termel ki. A gyorsvágók csoportja arra kötelezte magát, hogy havi 10 folyóméterrel több járatot váj ki.
A nyitranováki (Nováky) bányászati iskola növendékei vasárnap rendkívüli műszakra álltak be. Határozatukban feltüntették, hogy
ez az ő válaszuk a magyarországi reakciós elemek önkényére. Nagybélic (Veľké Bielice) egységes földműves-szövetkezetében e
napokban verseny indul a leggyorsabb cukorrépa-betakarítás terén. […]
Rudé právo, 1956. október 29., 1. oldal

A Csemadok felhívása a magyar nemzetiségű állampolgárokhoz
Szilárdan állunk a párt és a kormány mögött
[…]Mi, a csehszlovákiai magyar dolgozók, a Csehszlovák Köztársaság szabad és egyenjogú állampolgárai hűen állunk pártunk,
Csehszlovákia Kommunista Pártja és népi demokratikus kormányunk mögött.
Rudé právo, 1956. október 31.

Új fordulat a magyarországi eseményeket illetően
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[…]Fel fog kelleni fedni az egész magyar nép előtt ennek az ellenségnek az igazi arcát, harcolni kell demagóg burzsoánacionalista jelszavai ellen (amelyek között régi irredenta jelszavak is felbukkannak, s a Szlovákiát és Erdélyt is magában foglaló
Nagymagyarország kialakítását követelik).

Rudé právo, 1956. október 31.

Magyarország tragikus napjai
[…]Már ezek a hiányos hírek is világosan mutatják: a magyar nép vérrel adózik azért, hogy nem ismerte fel időben a veszélyt,
amely a fasiszta ellenforradalmi csőcselék részéről fenyegeti. Nemcsak arról van szó, hogy nem lépett fel azzal szemben kellő
erővel, egységben és határozottsággal, hanem sok helyen tiltakozásokkal és tüntetésekkel szabaddá, könnyebbé is tette az utat. […]
Rudé právo, 1956. november 1.

Napjaink határai
[…] A Duna menti magyarországi városból – Esztergomból – uszítás, lövések hallatszanak, tankok dübörögnek. A túlparton –
Párkányban – normális mederben folyik az élet. S ugyanúgy Komáromban is. E megosztott város magyarországi részében féktelen
anarchia tombol, míg a Duna-híd túlsó felén változatlan ütemben hallatszanak a hangok a komáromi hajógyárból. […] Örömmel
halljuk, ahogyan a több nemzetiség lakta Szlovákia népének erkölcsi-politikai egysége készségesen alakul acélos erővé. Innen,
a Dunától a Nisig, Ágcsernyőtől Ašig, a Tátrától a Šumaváig egyetlen eltökélt hangot hallani: Nálunk nem törnek át!
Rudé právo, 1956. november 3.

Nincs minden napnak estéje
Arról a szörnyű történetről már hallottam, olvastam is róla, de elfeledtem, mint az emberek többsége. Az auschwitzi égetőkemencék
előtt egy fiatal idegenvezető idézte fel előttem. […] Ez a 40 000 magyar állampolgár >>önként<< ment a gázkamrákba. Azok,
akik oda hajtották őket, a horthysta csőcselék, a horthysta hivatalnokok, Hitlernek és Himmlernek a munkatársai ma visszatérnek
Magyarországra, a békés emberi munka és az új emberi közösség megbontott bástyájához, hogy ott folytassák a bűncselekményeiket.
Rudé právo, 1956. november 4.

A dolgozó magyar nép győzedelmeskedett az ellenforradalom felett
Az új forradalmi munkás-paraszt kormány
Kádár János elvtárs az új miniszterelnök * Végleg keresztülhúzták a nemzetközi reakció terveit * Vége az ellenforradalom bestiális
garázdálkodásának * Nagy Imre áruló kormánya szétesett * Az egész országban helyreáll a nyugalom és a rend * A magyar nép
üdvözli új kormányát
[…] Reggeltől és a délelőtti órákban a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány az egész nép lelkes támogatásával és a szovjet
egységek segítségével ura lett a helyzetnek az országban. Az ellenforradalmat leverték.
Rudé právo, 1956. november 5.

Kit jelölt meg a forradalom a felkelés okozójaként?
A szövegekben szüntelenül fekete-fehér világlátás érvényesül. Mit minősítenek a szövegek szerzői jónak és rossznak, elítélendőnek? Keressétek ki a szövegekben lévő ellentéteket!
Próbáljátok meg összefoglalni, milyen képet kellene alkotniuk az újságolvasóknak a magyar eseményekről!
Keressétek ki a szövegekben azokat a részeket, amelyeknek az a céljuk, hogy elbizonytalanítsanak, félelmet keltsenek,
a múltra vonatkozó negatív emlékeket idézzenek fel az olvasókban! A választásotokat indokoljátok!
Elemezzétek, hogyan változik a „magyar nép” szerepe!
Mely részekből olvashatjuk ki a csehszlovákiai kommunistáknak a szomszédos országban zajló történések miatti
idegességét?
Húzzátok alá azokat a szavakat és fordulatokat, amelyek a mai újságokban soha nem bukkannak fel!
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Miért nem következett be 1956-ban forradalom Csehszlovákiában?
Az 1956-os eseményekre reagáló korabeli vicc:
Mi a lengyelek, a magyarok és a csehek közti különbség?
Nos, hát...
„A lengyelek úgy viselkednek, mint a magyarok, a magyarok úgy viselkednek, mint a lengyelek, a csehek úgy viselkednek, mint
a disznók”
Igazságos a csehekkel szemben ez a rájuk nézve nem éppen hízelgő vicc? Erre a kérdésre igyekezett választ adni Jiří Pernes
cseh történész:
„A fegyverkezési kiadások csökkentése révén 1954-ben és 1955-ben szerzett nyereség azzal a tartalékkal együtt, amelyet a rezsim
az 1953-as pénzreform következtében képezett, lehetővé tette számára, hogy a csehszlovák lakosság, elsősorban a munkásság
életszínvonalának a növelésére fordítson pénzeszközöket. Már 1953 őszén csökkentették a kiskereskedelmi árakat, ami a következő
években néhányszor megismétlődött. Ezzel egyidejűleg gyakran bér- és fizetésemelésekre került sor, valamint további szociális
vívmányokat vezettek be, ami jelentős mértékben növelte a csehszlovákiai dolgozók életszínvonalát. A csehszlovákiai kommunista
rezsimet az 1951 és 1953 közti időszakban veszélyeztető válságjeleket 1954–55-ben sikerült megszüntetni, s ezáltal Csehszlovákia
Kommunista Pártjának (CSKP) a kormányát megszilárdítani és stabilizálni. Nem kis mértékben járult hozzá ehhez az, hogy
véget ért a politikai perek hulláma, leállították a párton belüli tisztogatásokat, és ismét a CSKP politikai vezetése kerekedett az
Állambiztonság fölébe. [...]
Az első bekezdés elolvasása után az áttekinthetőség kedvéért próbáljátok a felsorolt tényeket grafikusan elhelyezni az
alábbi időtengelyen:
1951

1952

1953

1954

1955

1956

Mindezen intézkedések valóban megkönnyítették az emberek életét, s nem csoda, hogy jelentős mértékben éppen ez járult hozzá az
országon belüli nyugalom megőrzéséhez – ellentétben például Lengyelországgal vagy Magyarországgal, ahol sokkal rosszabbak
voltak a társadalmi viszonyok, s amely országokban 1956-ban viharosan nyilvánult meg a lakosság elégedetlensége. Ezeknek
az intézkedéseknek a jelentőségét a kommunista mozgalom legfőbb képviselői jól tudatosították; Csehszlovákia Kommunista
Pártjának szociálpolitikájáról Nyikita Szergejevics Hruscsov is elismerően nyilatkozott Szovjetunió Kommunista Pártja Központi
Bizottságának 1956. október 24-i ülésén, s példaként állította a többi kommunista állam elé. [...]
A csehszlovák közvélemény nemhogy nem csatlakozott a magyar felkeléshez, hanem azt határozottan el is utasította. A magyar nép
kommunistákkal szembeni fellépését kísérő kegyetlenségek a cseheket és a szlovákokat inkább elrémítették, semhogy rokonszenvet
ébresztettek volna bennük. Mindennapi hozzáállásukkal bizonyították, hogy többségüknek nem Csehszlovákia Kommunista
Pártjának vagy a kommunista rendszernek a megdöntése a célja, hanem a demokratizálásuk, a nagyobb fokú szabadság elérése.
Ebben a vonatkozásban azonban nem kis szerepet játszottak a történelmi emlékek is, elsősorban a magyar revizionizmustól való
félelem, annál is inkább, mert a magyar forradalom idején valóban elhangzottak a ‚Nagymagyarország‘ újbóli létrehozására
biztató vélemények, és a kommunista propaganda ezeket nagy élvezettel fel is használta a maga érdekében.
A vérontás képzete az emberek többségét elrémítette, beleértve a kommunizmus ellenzőit is, s passzívvá tette őket. Csehszlovákia
lakossága számára sokkal elfogadhatóbbnak tűnt a politikai reformok lengyel útja. Ennek az irányvonalnak a követéséhez azonban
hiányoztak a legalapvetőbb feltételek: a kommunista párton belül nem működött semmilyen ellenzéki vagy reformszárny, amely
hasonló szerepet játszhatott volna, s nem tevékenykedett a párton belül semmilyen Władysław Gomułka vagy Nagy Imre típusú
erőteljes egyéniség, aki kész lett volna egy ilyen platform létrehozására. A párton kívül pedig nem lehetett hasonló tevékenységet
kifejteni. Csehszlovákia Kommunista Pártja megerősödve került ki az 1956-os eseményekből, és nagyobb politikai tőkével
rendelkezett, mint amilyennel az eseménysorozat elején. Az 1956-os események alakulása a legjobb példa arra, hogy a csehszlovák
kommunista rezsim akkorra már stabilizálódott, nem élt meg belső válságidőszakot. A csehszlovák lakosság viszonylagos
elégedettségében és a CSKP kormányával való azonosulásában keresendő a válasz arra a kérdésre, amit a nem éppen hízelgő
vicc tartalmazott egyfelől a magyarok és a lengyelek, másfelől pedig a csehek és a szlovákok magatartásáról (eltekintve attól,
hogy a csehekhez és a szlovákokhoz hasonlóan viselkedett a Csehszlovákiában élő lengyelek és magyarok többsége is). Egyébként
tíz évvel később is, 1968-ban, amikor a csehek és a szlovákok már lényegében elegendő hiteles információval rendelkeztek
a Csehszlovákia Kommunista Pártja által elkövetett bűntettekről és két évtizedes kormányzása sikertelenségéről, többségük
ismét kész volt azonosulni a párt politikájával, s támogatni a most már a „demokratikus” vagy „emberarcú” jelzővel is illetett
szocializmus építése érdekében tett erőfeszítéseit.
Forrás: PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 181–182. o.
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Magyarázzátok meg, hogyan reagáltak a csehek és a szlovákok a lengyelországi és a magyarországi felkelésre!
Elemezzétek, miben különbözött a csehszlovákiai helyzet a szomszédos kommunista országokban tapasztalható
állapotoktól!
Csehszlovákiában miért nem került sor felkelésre 1956-ban?
Hogyan értékeli a szerző a csehszlovák társadalom viszonyulását a hatalmon lévő kommunista párthoz?
Szerintetek jól megragadta a fentebb ismertetett vicc a korabeli valóságot? Soroljatok fel érveket a jellemzés mellett
és ellen!
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