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 Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja  
Konferáló szövege 

 

A PROGRAM FELKONFERÁLÁSA 
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelte el. Azóta minden 
év február 25-én tartják országszerte – és tartjuk most mi is – a megemlékezést annak 
emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon 
jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. 
 
Az emléknap sajátossága, hogy a múlt felidézése mellett kegyelettel emlékezünk mindazokra, 
akik áldozatul estek a kommunista diktatúráknak: akiket megfosztottak életüktől, akiket 
bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy internáltak, de ideszámítanak azok is, akiknek a 
hatalom tönkretette az egészségét, egzisztenciáját, akik nem tanulhattak tovább, akiket 
„bepofoztak” a téeszekbe, öngyilkosságba kergettek… és folytathatnám a sort.  

A megemlékezés keretében: 
Először  
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verséből hallhatunk egy részletet, melyet 
Major Gyula szaval el. 
Ezután 
Komáromi István, az Andrássy Gyula Gimnázium igazgatója, történelem szakos tanára 
mondja el gondolatait. 
Közben Faludy György: Kihallgatás című verséből Illés Adrián olvas fel egy részletet, 
majd Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar című művéből Sándor Csaba idéz. 
Ezután két interjúrészletet hallhatunk, melyeket iskolánk végzős tanulója, Boros Árpád 
készített Korcsok Jánossal. A részleteket Falaty Tamástól és Gale Tibortól hallhatjuk. 
 
 
A műsor alatt zenei aláfestésként Bartók Béla: Concertojának III. (Elégia) tétele és 
Sztevanovity Zorán: Volt egy tánc…című szerzeménye hangzik. 
 
Illyés Gyula: 

Egy mondat a zsarnokságról 
  
Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van, 
nemcsak a puskacsőben, 
nemcsak a börtönökben, 
 
nemcsak a vallatószobákban, 
nemcsak az éjszakában 
kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van 
[…] 
 
s mert minden célban ott van, 
ott van a holnapodban, 
gondolatodban, 
minden mozdulatodban; 
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mint víz a medret, 
követed és teremted; 
kémlelődsz ki e körből, 
ő néz rád a tükörből, 
 
ő les, hiába futnál, 
fogoly vagy, s egyben foglár; 
dohányod zamatába, 
ruháid anyagába 
 
beivódik, evődik 
velődig; 
töprengenél, de eszmét 
tőle fogan csak elméd, 
 
néznél, de csak azt látod, 
amit ő eléd varázsolt, 
s már körben lángol 
erdőtűz gyufaszálból, 
 
[…] 
 
hol zsarnokság van: 
mindenki szem a láncban; 
belőled bűzlik, árad, 
magad is zsarnokság vagy; 
 
[…] 
 
mert ahol zsarnokság van, 
minden hiában, 
e dal is, az ilyen hű, 
akármilyen mű, 
 
mert ott áll 
eleve sírodnál, 
ő mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál. 
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Tisztelt Megemlékezők! 

I. 

„Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete.” 

Ezzel a mondattal kezdődött Karl Marx és Friedrich Engels Kommunista Kiáltvány című kis 
könyvecskéje, amely Párizsban jelent meg 1848 februárjában, szinte napokkal a februári 
forradalom előtt, amihez persze nem volt még köze, hisz az a forradalom még nem a 
kommunizmusról szólt. 

Hogy aztán Marx és Engels sejtették-e, hogy ahol a kommunizmus hatalomra jut, ott milliók, 
tízmilliók halálát fogja okozni – egyéb károkról most nem is szólva – arról azt gondolom: 
nem, nem sejtették. Ha sejtették volna, akkor szerintem meg sem írják azt a kis könyvecskét.  

Az emberiség történelme tele van erőszakos eseményekkel, tele van szenvedéssel, tele van 
erőszakos halállal is. Annyi erőszakos haláleset azonban egyetlen évszázadban sem történt, 
mint a magunk mögött hagyott XX. században.  

Hogy mennyi a XX. század politikai és katonai áldozatainak pontos száma, azt nem tudjuk 
meg soha. Az első világháború halottjainak számát 10 millióra becsülik, a második 
világháborúét 50-60 millióra, a kommunizmusét 100 millióra! 

A kommunista diktatúrákat szokás összehasonlítani a szélsőjobboldali diktatúrákkal, mint 
amilyen az olasz fasiszta vagy a német náci diktatúrák voltak. Én – nem tagadva a 
hasonlóságokat – néhány egyedi sajátosságát szeretném kiemelni a kommunista 
rendszereknek. 

1.) Talán a legjelentősebb eltérés, hogy a kommunista diktátorok gyakorlatilag 
megsemmisítették a magántulajdont. Ez a szocialisztikus-egyenlősítő eszmei gyökerekből 
fakad, a marxizmus ezt tekinti a történelemben a legfőbb rossz – az egyénnek egyén általi 
kizsákmányolása – forrásának. A bolsevizmus pedig végre is hajtja ennek megszüntetését 
úgy, hogy annak során nem ismer kíméletet. A végrehajtás, amelyet az ipari-kereskedelmi 
szektorban államosításnak, a mezőgazdaságban pedig kollektivizálásnak neveztek, rengeteg 
halálos áldozattal járt. (Csak Ukrajnában 3 és 6 millió közötti becslések vannak a halottak 
számára nézve a Sztálin által végrehajtott kollektivizálás nyomán. Ez egyébként egészen 
elképesztő módon zajlott: a Vörös Hadsereg saját országában, saját lakossága éhező millióit 
nem engedte, hogy elhagyva faluját, élelmet szerezzen saját magának. Lezárta a falvakat, így 
az éhezők éhen haltak saját falujukban.) 

2.) A kommunista diktatúrák másik egyedi sajátossága, hogy békeidőben teremtenek 
háborús viszonyokat saját országukban, hogy aztán ezzel igazolják saját további rendkívüli 
intézkedéseiket. Az osztályharc élesedésének teóriája az elvi alapja ennek, amely talán Sztálin 
legismertebb, leggyakrabban hangoztatott elméleti tétele volt. 

A „belső harc” kulcskategóriája lett később is és máshol is a kommunista rendszereknek. Ez 
oda vezetett, hogy a belügyi apparátusok lettek mindenütt a kommunista rendszerek 
legfontosabb hatalmi szervei. Ennek gyökerei is a Szovjetunióba vezetnek, ahol már 1917 
decemberében megalakult az első politikai rendőrség, a Felix Dzerzsinszkij vezette 
Összoroszországi Rendkívüli Bizottság, a VCSK, vagy ahogy közszájon forgott: a Cseka. Ez 
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folyamatosan fennállt a Szovjetunió története során, csak a neve változott. Volt GPU, OGPU, 
NKVD és végül: KGB. 

1945 után minden európai kommunista országban létrejött egy-egy ilyen szervezet. 

Kínában, amely a maga útját járta és ahol a hadsereg fontosabb szerepet játszott a rendszer 
létrejöttében, Mao Ce-tung eleve a hadseregre támaszkodott a „belső fronton” is. 

A Mao által pedig a már hatalmon levő Kínai Kommunista Párttal végrehajtott ún. „nagy 
ugrás” politikájának talán 30 millió halálos áldozata is volt. Ezek többsége éhen halt azért, 
mert az öntörvényei szerint politizáló párt rövid idő alatt olyan károkat okozott a kínai 
mezőgazdaságnak, hogy az néhány évig nem volt képes ellátni a lakosságot még elegendő 
mennyiségű rizzsel sem! 

30 millió ember! Még kimondani is szörnyű. Csak ez több, mint a mai Magyarország teljes 
lakosságának háromszorosa! Ez európai ésszel felfoghatatlan! 

Mao Ce-tung hatalma ugyan megingott, de felelősségre sosem vonták. (Kommunista 
vezetőkkel ilyesmi ritkán történik.) 

Így aztán hatalma újbóli megerősítésére 1966-ban sokmillió fiatalt mozgósított a kulturális 
forradalom jelszavával az idősebb pártfunkcionáriusok és az értelmiség ellen. Ők voltak a 
híres-hírhedt vörösgárdisták. Ők lettek a belső háború frontja első vonalának élharcosai. A 
harcot megnyerték, több tízmillió értelmiségit vidékre deportáltak fizikai munkára, a 
tudományos életet, a felsőoktatást szinte megsemmisítették, de Mao a célját elérte: 
megszilárdult a kezében a nagy ugrás kudarca után megrendült egyszemélyi hatalom és azt 
meg is tartotta 1976-ban bekövetkezett haláláig. 

(Csak egy furcsa adalék: a hatvanas évek nyugat-európai diákmozgalmaiban Sztálin és Mao 
sokak számára volt példakép. Erre csak az lehet a magyarázat, hogy ezek a fiatalok nem 
ismerték a történelmi tényeket. Ilyen probléma Nyugat-Európában ma is van!) 

3.) A kommunista rendszerek további sajátossága, hogy történelmileg determináltnak tekintik 
saját hatalmon létüket. Más alternatívát el sem tudnak képzelni. És ezt a vezetők is 
érvényesnek hiszik saját magukra nézve. 

A kommunista vezető prototípusa Joszif Visszarionovics Dzsugasvili, azaz Sztálin volt. Sok 
negatív tulajdonságáról gyakran hallunk évtizedek óta. Ezek igazak is. 

Sztálin egy területen azonban bizonyosan zseniális volt, ez pedig a hatalom megszerzésének, 
majd megtartásának a képessége. Számára ez volt a lényeg: a hatalom. A kommunista 
eszmerendszer csak eszmei fogódzó, hivatkozási alap, a lényeget elfedő külső burok volt. A 
lényeg számára a hatalom birtoklása és gyakorlása volt és semmi más. 

Sztálint semmiféle nemes cél nem vezérelte. A sztálinizmust sem. A sztálinizmus nem más, 
mint a hatalom gyakorlása azért, hogy a hatalmunk alatt lévő emberekkel végrehajtassuk azt, 
amit akarunk. Mindezt függetlenül attól, hogy az a valami végrehajtható-e, vagy sem és – 
természetesen – függetlenül attól, hogy akikkel végre akarjuk hajtatni, azok mindazt akarják-
e, hogy megvalósuljon, vagy sem. 
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Az emberek egyéni akarata egy sztálinista rendszerben nem számít semmit. A párt és vezére 
viszont mindig csak sikeres lehet. Ezért csak a mindenkori pártvezér és szűk belső körének 
akarata számít és a végső cél, amelyet szocializmusnak, majd kommunizmusnak neveztek. 

Közel két évtizede már, hogy Kun Miklós történésztől megkérdeztem: léteznek-e reformer 
kommunisták a Szovjetunió utolsó évtizedében. Válasza egyértelmű volt: nem sztálinista 
szovjet vezető – beleértve a rendszert felszámoló Mihail Gorbacsovot is – nincs. Ez a rendszer 
csak a sztálinizmussal azonosítható, és ez minden vezetőjére igaz. 

Nem sztálinista kommunizmus tehát nincs - legalábbis a lényegi kérdéseket illetően. Ez még 
akkor is igaz, ha nagyon eltérő változatai vannak a késő-kádári Magyarországtól a 
tömeggyilkos kambodzsai Pol Pot rendszerig. 

4.) A kommunista diktatúrákban szerintem az a legegyedibb és legirracionálisabb, hogy a 
rendszerek kiépülésével egy idő után már nem lehet tudni: kit és miért büntetnek és akit 
büntetnek, azt miért éppen azzal és annyira büntetik amivel és amennyire büntetik. 

Eleinte valós ellenségekre csaptak le: a régi rendszer, vagy a rövid demokratikus kísérlet 
politikusaira, a burzsoáziára, a volt nemességre, mindazokra, akik ellenálltak az új 
hatalomnak, legyenek akár cári tisztek vagy a hadikommunizmus ellen lázadó birtokos 
parasztok. Vagy: lecsapnak az egyházakra, mint a megmaradt utolsó eszmei és szervezeti 
ellenfélre. Ezeket még érteni véli is az ember. 

De a harmincas évek Szovjetuniójában elszabadul a pokol. Ellenség lesz a paraszt, aki 
ragaszkodik a földjéhez, az értelmiségi, a művész, mert egyedi gondolatai vannak, amelyek 
nem egyeznek a párt irányvonalával, a pártfunkcionárius, mert vitatkozni mer a hivatalos 
állásponttal. A háború alatt ellenség lesz, akit megrágalmaznak azzal, hogy kollaborál a 
németekkel. Ezen az alapon egész népcsoportokat deportálnak Ázsiába, mint pl. a csecseneket 
vagy a krími tatárokat a kollektív bűnösség elve alapján.  

De ellenség lesz az a szovjet hadifogoly is, aki túléli a német fogolytábort, hisz Sztálin 
felfogása szerint csak azért túlélő, mert áruló. Ha áruló, akkor lágerben a helye, csak most már 
a Szovjetunióban. De táborba kerülhetett valaki '38-ban azért is, mert főtiszt volt a Vörös 
Hadseregben vagy repülőgép-tervező, '50-ben meg azért, mert kedvelte az amerikai tánczenét 
vagy a jazzt. 

Azaz: ki lehetett ellenség egy kommunista rendszerben? Nos, a válasz egyszerű: bárki. No, ez 
az, ami ezeknek a rendszereknek véleményem szerint egészen egyedi és irracionális jelleget 
ad. Az egészen elképesztő, hogy a szovjet lágerekben – a GULAG-szigeteken, ahogy 
Alekszander Szolzsenyicinnek, a táborokat megjárt író regényének címe nyomán világszerte 
ismertté váltak – nagyobb volt a párttagok aránya, mint a szovjet társadalomban. Az is 
döbbenetes, hogy a legtöbb kommunista halálát maguk a nagy kommunista vezetők Sztálin és 
Mao Ce-tung okozták az emberiség történetében.  

  

II. 

A kommunista rendszer nem kímélte meg Magyarországot és a magyar népet sem. A 
történelem úgy hozta, hogy 1919-ben az elsők között jött létre néhány hónapra a 
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proletárdiktatúra rendszere Kun Béla vezetésével a Magyarországi Tanácsköztársaság 
formájában. Jött, látott, győzött és aztán csúfosan megbukott, mindezt 133 nap alatt. Halálos 
áldozatai azonban már ennek a rövid időszaknak is voltak. 

A politikai alapú bírósági ítéletek, valamint Szamuely Tibor, Korvin Ottó, Cserny József 
különítményesei (közkeletű néven a Lenin-fiúk és más belügyes csoportok) leszámolásai, 
azaz a „vörös terror” bizonyítottan kioltották közel 600 ember életét. 

A magyarországi kommunisták számára - akik pár ezren voltak - az újabb lehetőséget az 
1944-45-ös esztendő hozta meg. Magyarország szovjet megszállása számukra új történelmi 
távlatot nyitott. Sokan közülük már azonnali hatalomátvételben gondolkodtak, de ennek még 
nem jött el az ideje. Azt később és Moszkvában döntötték el. Az azonban tény, hogy a 
Magyar Kommunista Párt, amelynek vezetését a Moszkvából érkezett, Sztálin által kijelölt 
káderek vették kezükbe (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József és Nagy 
Imre), azonnal megkezdték a hatalmi pozíciók kiépítését, kezdettől túlsúlyban voltak a 
végrehajtó hatalomban és ezen belül a kiemelt fontosságúként kezelt belügyi apparátusban. 

Eközben a kommunista módszereknek újabb, immár tízezres nagyságrendű magyar halottjai 
lettek. 1944 októberétől zajlott le a vérbosszú a Bácskában. 20 és 40.000 közöttire becsülik 
a Tito kommunistái által vezetett szerb partizánhadsereg kegyetlen módszerekkel végrehajtott 
megtorlásai zömmel magyar (illetve német) halálos áldozatainak a számát. 

A szovjet csapatok pedig a „málenkij robot” = 'kis ingyen munka' (amin 3 nap 
munkaszolgálatot hazudtak az érintetteknek) címén máig tisztázatlan számú embertömeget 
hurcoltak el szovjet munkatáborokba 3 nap helyett 3 évre vagy még többre – vagy éppen 
örökre. 

Egy ilyen vagonba bekerülhetett valaki csak azért, mert volt rajta egy leventesapka, német 
vezetékneve volt, vagy egyszerűen csak rosszkor volt rossz helyen. A „nagy utazást” 
megúszni legfeljebb akkor lehetett, ha valakinél kommunista párttagkönyv volt. Őket – a 
hitelesség ellenőrzése után – elengedték. Ilyenek persze – akkor még - nem voltak túl sokan. 

Kárpátaljáról, amelyet 1945 nyarán a Szovjetunióhoz csatoltak, minden 16 és 60 év közötti 
magyar férfit elhurcoltak - valahova a Szovjetunióba a szocializmust építeni. 

„A magyar kérdés vagonkérdés” – mondta Sztálin 1944-ben és mentek is a magyarokkal telt 
vagonok - valahova a Szovjetunióba. 

A meghalt hadifoglyokat is figyelembe véve és a háború alatti országterületre számítva 330 
ezerre tehető a szovjet táborokból haza nem térő halott magyarok száma. (Csak ez több mint a 
mai Izland teljes népességszáma!) 

Itthon közben a magyar kommunisták – miután demokratikus úton nem tudtak hatalomra 
kerülni – 1946-47 fordulójától nálunk is megkezdték a valódi ellenségek felszámolását, 
amely akkor a demokratikus alternatívát jelentő Független Kisgazdapárt elleni immár nyílt 
támadást jelentette. Ennek jelképe 1947. február 25. , Kovács Bélának, a Kisgazdapárt 
főtitkárának a szovjetek által történt letartóztatása. Kovács Bélát a magyar törvények alapján 
nem lehetett letartóztatni, ezért ezt a szovjetek „magukra vállalták”. Kovács Béla egy ideje 
már amúgy is szálka volt a szovjetek szemében. Ő volt az ugyanis, aki határozott és kemény 
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kisgazda politikát szeretett volna, ellenezte a munkáspártoknak tett engedményeket és fel 
akarta tartóztatni a kommunisták további térnyerését. 

Kovács Bélát azonnal elhurcolták a Szovjetunióba, ahonnan nyolc év múlva jöhetett csak 
haza. Semmilyen eljárást nem indítottak ellene. Beteg emberként tért vissza. 1956-ban tagja 
volt ugyan a forradalom kormányának, de eljárás emiatt sem indult ellene. Kovács Béla akkor 
már a kollektivizálás híve volt. Hiába, nyolc év a Szovjetunióban megtette a maga hatását. 
Kovács Béla ott megtanulta, mi a félelem. 1959-ben, 51 évesen halt meg. 

Közben Magyarországon folytatódott a diktatúra kiépítése és tobzódása. 
Intézményrendszere a szovjet példát követte, ezért 1947-49 során felszámolták a 
többpártrendszert. A Kisgazdapártot szétverték, a róla leszakadó pártokat betiltották, vagy 
ellehetetlenítették. A szociáldemokratákat „beolvasztották” a kommunista pártba, így jött létre 
a Magyar Dolgozók Pártja, mint egyedül működő párt 1949 és 1956 között. 

Ezzel párhuzamosan kiépült a belügyi irányítás intézményrendszere is, amelynek élére 1948-
49 során a Belügyminisztérium Államvédelmi Osztályából (ÁVO) hatósági szintre emelt 
Államvédelmi Hatóság az ÁVH került, Péter Gábor altábornagy parancsnoksága alatt. 

(Itt megállok egy pillanatra. Ajánlom a tizenévesek figyelmébe Bacsó Péter „A tanú” c. 
filmjét, amelynek Virágh elvtársa Péter Gáborról lett mintázva, aki eredetileg szabó volt és ezt 
a film egyik jelenete elárulja. A film Bástya elvtársában egyébként Farkas Mihály, a beszédíró 
szerepében pedig Révai József érhető tetten. Maga a film szórakoztató módon ad egy nagyon 
érzékletes képet Rákosi Mátyás diktatúrájáról.) 

A valóság természetesen nem volt olyan szórakoztató és vidám, mint a későbbi, a korról szóló 
film. Péter Gábor például már az első kihallgatáson nyíltan a szemébe mondta Faludy 
Györgynek, az amerikai emigrációból visszatért kitűnő költőnek: „Ide figyeljen Faludy! Ha 
maga olyan marha volt, hogy Amerikából hazajött az itthoni szarba, akkor megérdemli a 
sorsát.” 

A stílus maga az ember. Nos, Péter Gábornak és elvtársainak ez volt a stílusa. 

És miként folyt egy kihallgatás az ÁVH-n? Hallgassuk meg erről Faludy György versét. 

  
VERS: Faludy György: Kihallgatás 
 
Egész nap nyúzott. Hol bokámat rúgta 
s ordított, hol dühödten nógatott. 
Vadul gyűlöl. Pedig pontosan tudja, 
hogy ártatlan vagyok. 
 
Hencegni ezzel már én sem kívánok. 
Bárcsak tettem volna egy keveset 
ellenük! S nem most kéne kifundálnom 
a kémkedésemet. 
Mindegy. Az embert úgyis elítélik. 
Az ablakra haránt dőlt a nehéz 
napfény. Fölém lógott Dzserdzsinszki Félix 
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szakállán a penész. 
 
Az ávós kandúr, ha szemébe néztem, 
elfordult. Oldalvást, az írógép 
mellett egy nő terítette a széken 
szét vájdling-alfelét. 
 
-"Mi volt az apja?"- szólt, mikor megitta 
a kávéját. -"Tanár."-"Tanár? Nagyon 
szép", és diktált: "Írja! Kapitalista 
családból származom." 
 
-"Nem"- mondtam, de a nő már lekopogta. 
-"És hol tanult?"-"Apám?"- "Nem, maga."-"Én? 
Jogot hallgattam" – hazudtam -"Bologna 
híres egyetemén." 
 
Diktált:-"Két Ny-nyel írja, hogy: Bolonnya 
egyetemén jártam ki a jogot, 
mert már akkor is a fasizmus bolondja 
voltam, s az is vagyok." 
 
Ez lesz a vallomásom. Hitvány lócán 
ültem. Napestig ily színvonalon 
tárgyalt s engem ez inkvizíciónál 
kivert az unalom. 
 
Röhögjek vagy sírjak? A járdát néztem 
az út túlján, hol nők és férfiak 
mutatkoztak, kiket nem fogtak még el. 
Idő kérdése csak. 
(. . .)  
 
Itt állok most a kiszemelt cellában. 
Karom lecsüng. Vén verejték tapad 
testemhez. Gondolj, súgom, Attilára, 
és fel ne fújd magad. 
 
Mit érlel sorsod? Mit kaptál hazádtól? 
Miért jöttél vissza? Minek vagy magyar 
ily bolondul? Téged e föld nem ápol 
s nyom nélkül eltakar. 
  

Faludy György aki egyébként semmit nem csinált, nem volt valódi ellenség, csak nyugatról 
jött haza, végül a recski munkatáborban kötött ki. Nálunk is létrejöttek ugyanis a táborok. 
Voltak internálótáborok, munkatáborok, tízezreket telepítettek ki Budapestről osztály 
hovatartozás alapján vidékre fizikai munkára (eredeti lakását a többségük sosem kapta 
vissza). És volt a váci fegyház és volt fent, a Mátrában, a Csákánykő bányája alatt, a 
legkegyetlenebb tábor: Recsk. 
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Fiatal hallgatóimnak ajánlom: nézzék meg egyszer a recski szabadtéri emlékmúzeumot is, 
szembesülni ott, a helyszínen lehet igazán a történelmi valósággal. A tanú c. filmet akkor 
lehet igazán megérteni, ha megnézzük Recsket is! 
És miként bántak a rákosista börtönök elítéltjeivel? 
Hallgassuk meg erről a korszak két – akkor még hithű kommunista – krónikását! 
  
Sorsok Recskről 
Elmondja: Sándor Csaba 
 

Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar  (Részlet) 
 […] 
  Akasszatok reggel, délben, este és éjszaka. Soha hóhér annyi kommunistát nem 
akasztott fel a legvéresebb horthysta fehérterror korszakaiban, mint a népi demokrácia idején.  
 […]   
 De akiket börtönbüntetésre ítéltek, azok is elvesztek. […] Tíz év, tizenöt év, húsz év – 
vagy életfogytiglan? Tökéletesen mindegy volt, tudták, hogy az élet véget ért, s csak a 
csodában reménykedhetnek. Ennivaló alig, a börtön hideg, a börtönőrök kegyetlenek. Aludni 
nem lehet. 
 […]  
 Az őr ötpercenként benéz a kis kémlelőnyíláson, s akinél szabálytalanságot észlel, azt 
felkölti. 
 Néha egyszerűen szórakozásból nem engedték őket aludni.  
 Néha beszóltak a cellába: holnap viszik kivégezni őket, készüljenek a halálra. 
 Reggel azután, nagy nevetések közepette közölték, hogy mindez csak tréfa volt, nem 
végzik ki őket. 
 Ezzel a játékkal alig tudtak betelni. Szórakoztak. Valamivel el kellett tölteni az időt. 
 […]  
 

          
 
 Végbementek nálunk is az államosítások: bányák, bankok, ipari üzemek, kereskedelem, 
egyházi iskolák. Egyedül a mezőgazdaság kollektivizálása nem volt sikeres. Olyannyira nem, 
hogy 1953-ban a folyamatot leállították, 1956-ban pedig, már a forradalom leverése után a 
megmaradt termelőszövetkezetek is jórészt feloszlottak.  

Az osztályharc másik különleges falusi frontja volt a kulákok elleni harc. A kulák orosz 
eredetű szó, jelentése: kizsákmányoló, nagygazda, zsíros paraszt. A megnevezés az orosz 
paraszti társadalom felső 10%-át jelölte. 800-1000 katasztrális hold földdel rendelkező 
agrárvállalkozók voltak ők, a falu „burzsoáziája”. Igen ám, de Magyarországon ilyen emberek 
egyszerűen nem léteztek! De mert a Szovjetunióban voltak, nálunk is kellett kreálni egy ilyen 
társadalmi réteget. Így is történt! Lettek kulákok és lettek kuláklisták, amelyekre a falusi 
társadalom tehetősebb, szorgalma, kemény munkája, szakértelme révén több földet birtokló, 
tekintéllyel bíró tagjai kerültek rá. Megfélemlítésükre, ellehetetlenítésükre, tönkretételükre 
hihetetlen sokféle módszert eszeltek ki és hajtottak végre. Most hallgassunk meg két történetet 
a kisgazda fellegvárnak tekinthető szomszédos település, Békés kuláküldözéseinek 
történetéből. Ezeket iskolánk emelt szintű történelmes diákja, Boros Árpád gyűjtötte 
szülővárosában. 

 
Interjúrészlet Korcsok Jánossal. Készítette: Boros Árpád  
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(Részlet) 
 

 „Tarkovács Gábor jó gazdálkodó ember, kulák volt. Amikor a tsz. megalakult, a földjét 

és a tanyáját elvették, betagosították a tsz-be Kamuton. Csereingatlant kapott Békés keleti 

oldalán, Ludadon. …  Ott földszomszédok voltunk Tarkováccsal. … Egyszer kimegyek 

széjjelnézni, … hát látom, hogy az öreg Tarkovács ott dolgozik, de borzasztó munkát végzett. 

…Elmondta, … azt a parancsot kapta a pártbizottságtól, … hogy a területe mellett csináljon 

egy silógödröt. 25 m hosszút, 4 m széleset és 2 m mélyet. A szerencsétlen embernek volt két 

növendék marhája…, ott voltak befogva a járomba. Jó gazdálkodó ember volt…, feltalálta 

magát, egyes ekével befogta a két ökröt, … mindig egy réteget felszántott velük. A gödörnek 

mind a két szélét rézsúra hagyta. Az ökrök le tudtak menni, másik végén meg kimentek a 

gödörből. Akkor megfordult, és így csinálta a végtelenségig… Amikor… egy réteget 

felforgatott, az ökröket kifogta, ő meg hozzáfogott, lapáttal… a felszántott réteget hányta ki 

jobbra, balra. Ez így ment hónapokig. Hozzáfogott még az aratás után, és szeptember utójára 

a silógödörnek el kellett, hogy készüljön… Mikor jött a kukoricaszedés, ki volt ásva a gödör 

teljesen. A szomorú az egészben,… hogy egyetlen deka silót nem tettek a gödörbe. … Mikor a 

kukoricát letakarítottuk,…  akkor meg kötelezték rá, hogy temesse be a gödröt” .  

 
Interjúrészlet Korcsok Jánossal. Készítette: Boros Árpád  

(Részlet) 
 

„A tanácselnök meg a párttitkár berendelte a kulákokat egy este 6 órára a tanácsháza 

termébe. Azok féltek, összejöttek, elment mindegyik oda. Mikor összegyűltek, … a párttitkár 

meg a tanácselnök bejött a terembe, leültek az asztalhoz. A párttitkár kivett a zsebéből egy 

revolvert. … Utána megkezdődött a kulákok fejmosása. … Mikor eltelt az idő, … a párttitkár 

felállt, felvette a revolvert, s azt mondta az egyik kuláknak, … hogy jöjjön vele kifele az 

udvarra. Kimentek ketten, kint a párttitkár azt mondta a kuláknak, … menjen hazafele. Az 

ember elindult, elment haza. Ez várt egy kicsit, majd egyet a levegőbe lőtt. Aztán bement újra. 

… Rászólt a másik kulákra, hogy: jöjjön, maga következik. … Gondolni való, hogy a 

szerencsétlen hogy ment ki. Ugyanezt megtette vele, mint az elsővel. Azt mondja kint az 

udvaron: menjen haza. Az is elindult haza. Ez várt egy picit, … megint lőtt a levegőbe egyet. 

Az lett a vége az egésznek, hogy volt, aki hányt, meg volt, aki összekeverte magát… 

Rimánkodni kellett nekik, hogy jöjjenek ki, menjenek haza. Nem akartak hazamenni, nem 

akartak kimenni az udvarra, mert azt hitték, … hogy azt a két illetőt vagy hármat, akiket 

kikísért, az udvaron agyonlőtte”   
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Az üldözéssel a kulákokat tönkretették, társadalmilag megsemmisítették. Hat év alatt ezt a 
réteget sikerült kiiktatni a falvak életéből, de ezzel együtt megkezdődött a hagyományos 
paraszti társadalom felbomlasztása is. 

Ezt teljessé a kollektivizálás tette. 

Ez végül Kádár Jánosnak sikerült, aki az 1956-os forradalmat követő megtorlás csúcspontján, 
1958-ban a forradalom miniszterelnöke Nagy Imre kivégzése után indította el a 
kollektivizálás újabb kísérletét és 1961-ben sikeresen be is fejezte azt. (Ez sem járt halálos 
áldozatok nélkül és ez már a Magyar Szocialista Munkáspárt, az MSZMP nevéhez fűződik.) 

Ezzel Kádár János zárta le Magyarországon a kis- és középparaszti birtokok téeszesítésével a 
polgári magántulajdon felszámolását, amely a kommunista diktatúrák alapvető ismérve. Így 
semmisült meg hazánkban a polgári éthosz utolsó bástyája, a paraszti földtulajdon. 

III. 

Végezetül még egy kérdésre keresem a választ: Túllépte-e a világ a kommunizmust? 

Nos, én úgy gondolom, hogy nem, nem lépte túl! 

1.) Először is legalább 5 olyan ország van ma is, amely felvállalja kommunista voltát. 
Ebből 4-nek (Vietnam, Laosz, Észak-Korea, Kuba) az összesített lakosságszáma 126 millió 
felett van és nő. Ez több mint a Köztes-Európa 10 új uniós tagállamának népessége 
Észtországtól Magyarországon át Bulgáriáig. Ez kevesebb, mint 100 millió és csökken. 

Egyedül Vietnam népesebb, mint az Európai Unió legnépesebb állama, Németország. 

Az 5. kommunista országot pedig úgy hívják: Kínai Népköztársaság. Több mint 1,3 milliárd 
ember, és ez több mint az emberiség egyötöde. 

Ráadásul a kommunista Kína a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő nagyhatalma – és 
ezen nem ártana nekünk sem elgondolkodni, hogy hogyan is lehet ez? 

És még valami: Kína és Észak-Korea atomhatalom! 

2.) Az sem következmények nélküli, hogy a Szovjetunió és kis kommunista szövetségeseinek 
rendszereit valójában maguk a szovjet kommunista vezetők döntötték meg! 

Mihail Szergejevics Gorbacsov amikor 1985-ben átvette Sztálin egykori tisztségét és a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára lett, nagyon jól látta, hogy rendszerének komoly 
problémái vannak. Ezért úgy döntött: megreformálja azt. El is kezdte – ahogy kell: sztálinista 
módszerekkel, a kis szövetségeseit cserben is hagyva, hogy megmentse a kommunizmust 
legalább Oroszországban. Teljes kudarcot vallott, mert a rendszer pár év után már nem volt 
menthető. A szovjet birodalom történelmileg páratlan gyorsasággal és csekély vérontással 
szűnt meg. Igen ám, de éppen ezért a helyén létrejövő államok sokat megőriztek a 
kommunista múltból, annak hatalomgyakorlási logikájából, gondolok itt akár az ázsiai 
muzulmán köztársaságok egyszemélyi vezetésű rendszereire, akár Bjelorussziára, vagy akár 
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Oroszországra, amelynek elnöke ma is egy volt KGB- tiszt és amelynek fővárosában ma is ott 
áll a Ljubjanka, az egykori KGB-székház  és udvarán Felix Dzerzsinszkij szobra. 

3.) És végül azt is tapasztalnunk kell, hogy Köztes-Európa azon 10 országában is, amelyek 
kommunista rendszerűek voltak, máig élnek olyan politikai vezetési módszerek, politikusi 
megnyilvánulások, amelyek a kommunista rendszert idézik és ezt azok, akik felnőtt fejjel 
éltek abban a rendszerben, pontosan tudják.  

„A legrosszabb a kommunizmusban az, ami utána jön.” Adam Michnik, az egykori lengyel 
demokratikus ellenzék egyik legmarkánsabb politikusa írta le ezt a mondatot a rendszerváltás 
idején. Sajnos Michniknek - bizonyos értelemben - igaza lett. A kommunizmus olyan, mint 
egy lassan felszívódó erős méreg. Évtizedek kellenek ahhoz, hogy végleg eltűnjön a 
társadalom szövetéből és a politikából egyaránt! Úgy látszik a 20-25 évvel ezelőtti – talán 
naiv - várakozásokhoz képest több időnek kell még eltelnie, hogy nyomtalanul eltűnjön az 
életünkből az, amit Marx és Engels úgy neveztek: a kommunizmus kísértete. 

Fiatal hallgatóimnak, fiainknak, leányainknak, unokáinknak csak azt tudom kívánni: életük 
nagy részét úgy éljék le majd, hogy tényleg csak a tankönyvekből, filmekből ismerjék: milyen 
is volt ez a XX. századi rémtörténet, amelyet kommunizmusnak neveznek! 

  

Köszönöm a figyelmet! 

 


