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A Belügyminisztérium Kollégiuma megvizsgálta az ideológiai élet 
/irodalom, sajtó, rádió, a különböző művészeti és tudományágak 
stb./ területen jelentkező ellenséges tevékenység elhárításának 
helyzetét, s ezzel kapcsolatosan a következőket állapította 
meg:
Az ellenforradalomban ellenségnek bizonyult csoportok, ellenzé
ki körök és azok befolyása alatt állók között egyre erőteljeseb
ben bontakozik ki a differenciálódás, a bomlás.

Igen sokan vannak azonban olyanok, - s ez teszi ki az ideológiai 
élet munkásainak igen jelentékeny részét - akik ”kétarcúak": a 
párt és a kormány felé lojálisak, elfogadják a konszolidáció 
politikáját - saját környezetükben azonban szemben állanak.

A helyzet egyik sajátos vonása, hogy az ellenséges erők, az 
illegálisan dolgozó csoportok felhasználják a különböző antimar- 
xista, reakciós eszmei áramlatokat: mint a revizionizmust és 
az u.n. ”népies"-séget. Egyik törekvésük, hogy a revizionisták 
és népiesek által, befolyásolt megtévesztettek között saját be
folyásukat erősítsék és azokat, akiket megtévesztettek, tévedé
sükben erősítsék.

Az elhárító munka egyik, fontos feladata, hogy a tudatos ellen
séges erőket találja meg, ezért elsőrendű feladat, hogy különb
séget tegyünk a tudatos ellenséges erők és a revizionizmus és 
"népiesség" vagy más burzsoá eszmei áramlat által megtévesz
tettek között.
Igen veszélyes ideológiai diverziós tevékenységet fejtenek ki 
ellenséges elemek, s ellenzéki csoportosulások azoknak a pozí
cióknak a felhasználásával, amelyet a kezükben tartanak.

Az ellenséges és ellenzéki erők nagy erőfeszítéseket tettek - s 
nem egy helyen, nem kis sikerrel - annak érdekében, hogy erőiket 
átmentsék, kivonják a politikai, adminisztratív csapások alól. 
Számosan vannak olyanok, akik összhangban az emigráció ilyen 
irányú tevékenységével, igyekeznek a haladó nemzeti hagyományo
kat a maguk céljai számára felhasználni, s a proletárdiktatúra 
érdekei ellen fordítani.
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Az ellenséges erők igen fontos törekvése és módszere, hogy 
a különböző, népköztársasággal szembenálló összes irányza- 
tokat, áramlatokat összhangba hozzák, egyesítsék,

kapitalista követségek igen nagy figyelmet fordítanak az 
ideológiai területre. Kiterjedt, rendszeres levelezés fo
lyik a hazai ideológiai élet és a külföldi körök között. 
Kapcsolatot építenek ki a kulturális élet különböző szemé
lyeihez és befolyásolják őket különböző kulturális, politi
kai és ideológiai kérdésekben.

Az ellenséges erők által céltudatosan ápolt antimarxista 
áramlatoknak igen káros hatása van különösen az értelmiségi, 
a tanuló ifjúságra, s kifejezetten ellenséges elemek céltuda
tosan igyekeznek is ezeknek az áramlatoknak jegyében egyes 
fiatalokat népköztársaságunk elleni cselekedeteik elköveté
sére befolyásolni.

Az ideológiai területen lévő ellenséges tevékeny ség elhárí
tása során az ellenforradalom leverése óta az állambizton
sági szervek értek el bizonyos előrehaladást a legjelentősebb 
ellenséges nyílt gócok felszámolásában, az ellenforradalomban 
kompromittáltak kiszorításában. Adminisztratív intézkedések
kel megszakították az írószövetség, az Újságíró Szövetség 
és a többi művészeti szövetségek, a "Magyar Értelmiség Forra
dalmi Tanácsa" ellenséges tevékenységét, korlátozták az 
ideológiai területen dolgozó forradalmi bizottságok aktív 
elemeit. Alapjaiban helyesen alkalmazták a legveszélyesebb 
gócokra súlytó, ugyanakkor a megnyerésre irányuló politi
kát az őrizetbevételekkel, figyelmeztetésekkel,
Újjászervezték az 1955-56-ban ezen a területen különösen 
szétesett ügynöki hálózatot, A hálózatnak azonban jelenleg 
csak kisebb része végez ügynöki mélységű munkát, A hálózat 
kihasználtsága igen alacsony, a hálózat jelentős része nem 
dolgozik rendszeresen és a dolgozó hálózat irányítása, ve
zetési színvonala sem kielégítő, nincsenek megfelelően ki
használva lehetőségeik. A vidéki alosztályok hálózati hely
zete még elmaradottabb, mind mennyiségi, mind minőségi szem
pontból, Értek el eredményeket az ideológiai élet egyes, 
legfontosabb területein tapasztalt ellenséges tevékenység 
alaposabb felmérésében, elemzésében.

Az elhárító munkában azonban jelentkeznek az előrehaladást 
igen lényegesen gátló hibák és fogyatékosságok:
a./ Az ideológiai területen tevékenykedő ellenség felismeré

se és elhárítása igen alapos felkészültséget igénylő 
feladat. Itt a különböző ideológiai, művészeti, politi
kai, stílusirány ati viták folynak, az ellenség igyek- 
szik tevékenységet e viták keretében érvényesíteni.
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Igen kvalifikált munka szükséges ahhoz, hogy megálla
pítsák? kik azok, akik tudatosan kár tevők. Az operatív 
munkások jelentős része még nem ismeri úgy az egyes te
rületek alapvető ideológiai problémáit, hogy önállóan 
el tudjon igazodni az egyes irányzatok között és meg Tud
ja állapítani, hogy kiket kell ellenségnek tekinteni, 
kiket kell elsősorban feldolgozni. Ez a fogyatékosság 
hatványozottabban jelentkezik a vidéki alosztályoknál, 
ahol még az is akadályozza a munkát, hogy a vezetés sem 
nyújt elegendő segítséget az operatív tisztek sajátos 
problémáihoz, s a legutóbbi időktől eltekintve, a köz
ponti osztály sem segítette konkrétan a vidéki alosztá
lyok ezen munkáját,
Az esetek jelentős részében az ügynök, vagy informátor 
sokkal tájékozottabb ideológiai kérdésekben az operatív 
munkásnál, s ezért sok esetben az ügynök irányítja az
 operatív risztet és nem fordítva.

b./ E területen folyó munkánál igen komoly gát, a megszokott, 
sokszor sablonos módszerekhez való ragaszkodás. Nem ve
szik figyelembe megfelelően azt a sajátos helyzetet, hogy 
ezen a területen sokan vannak olyanok, akik az ellenfor
radalom során, bár szembekerültek rendszerünkkel, de 
az idők folyamán egyre inkább felismerik hibájukat, s 
ismét közelednek szocialista államunk felé,
általában nem használták ki megfelelően az ellenforrada
lomban való nagyszámú kompromittáltság lehetőségeit a

 hálózat kiszélesítésére.

c./  Az állambiztonsági szervek az elhárító munka során nem 
veszik megfelelően figyelembe és az operatív munka esz
közeivel nem segítik azt a differenciálódást és bomlást,

 amely egyre fokozódó mértékben végbemegy ezen a területen.

d. / Az ideológiai területen folyó elhárító munka súlyos hibá
ja, hogy csak igen elenyésző mértékben ismerik az emig
ráció, a külföldi követségek, a hírszerzőszervek kap-
csolatait az ideológiai fronton.

e. / Ezen a területen alkalmazza a belső reakció tálán a leg
eredményesebben az illegális és legális munka kombinált- 
ságát. Eddigi ismereteink szerint kis számú illegálisan 
szervezett ügynökökkel dolgoznak és széles körben legá
lis, fél legális tevékenységet fejtenek ki. Rendkívül 
vigyáznak arra, hogy csoportosulásaiknak és tevékenysé
güknek a határai a törvényesség keretein belül legyenek, 
a kiterjedt illegális szervezkedésektől a baráti kap
csolatok, csoportosulások tormáit alkalmazzák. Felhasz
nálják baráti társaságukat kultúrpolitikai, politikai 
és ideológiai befolyásukra. Ilyen viszonyok között már 
eddig is nagy szükség lett volna arra, hogy az úgyneve
zett legális munka területen megfelelő "T" állománnyal, 
társadalmi kapcsolatokkal rendelkezzünk. Mivel ez 
nincs megfelelően kiépítve, az ellenséges erők legális 
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tevékenysége is csak hézagoson sok esetben felülete
sen kerül feldolgozásra.
Az ideológiai területen folyó elhárító munka irányá
nak javitása, színvonalának emelése érdekében

megparancsolom:

1. / A II/2-3-5-ös osztályok közös munkával biztosítsák az
emigráció legjelentősebb ideológiai diverzióval foglal- 
kozó csoportjaiba a beépülést /Magyar írók Szövetsége 
külföldön szervezett, Párizsban Fejtő Ferenc, Méray köre, 
a nyugati nemzeti kommunista emigráns csoportosulás/ a 
bejövő csatornák felderítését. Biztosítani kell mindenek
előtt a francia, olasz és angol követségek ideológiai te
rületre irányuló tevékenységenek felderítését, azok meg- 
állapítását, akik kém és szervező tevékenységet fejtenek 
ki ezen a területen, A II/2-3 és 5-ös osztályok 1958. 
október 10-ig dolgozzák ki a kulturális csere elhárítási 
szempontból szükséges ellenőrzésének rendszerét.
A tudatos ellenséges tevékenység mélyreható felderítése 
érdekeben gondosan elemezni kell az emigrációban lévő 
ellenséges csoportok ideológiai, politikai, kulturális 
vonalát / Irodalmi Újság, Látóhatár, Nemzetőr, SZER, stb./ 
és össze kell vetni azzal, hogy itthon milyen körben, kik 
azok, akik ezt a vonalat megvalósítják. Az ügynöki mun
kát mindenekelőtt ezek felé a gócok felé kell irányítani, 
azokba kell beépülni, 

2. / A jelzések mélyreható ellenőrzését, egyszerű feldolgozá
sát meg kell gyorsítani. El kell érni, hogy az ideológiai 
élet fontos területein igen aktivan dolgozó ellenséges 
áramlatok illegálisan dolgozó, szervezett, ellenséges 
szervezőit felderítsük, felszámoljuk, az ellenzéki, cso
portosulások szervező gócait tevékenységűkben megbénít
suk. Az elhárításban nagy figyelmet kell fordítani a 
párt értelmiségi politikájának megfelelő megértésére, 
szigorú alkalmazására.

Az elhárító politika a tudatos ellenséges elemek elszi
getelésére, az ellenzéki csoportosulások támadólagos 
belső bomlasztására, a jószándékú embereknél a leszakí- 
tásra, a megelőzésre kell hogy irányuljon* Az ideológiai 
területen dolgozó elhárító szervek állandó folyamatos 
feladataivá kell tenni, hogy akikre nincs elegendő 
adat bíróság elé állításra, - de meggyőződünk tudatos 
ellenséges tevékenységükről - ideológiai, értelmiségi 
területről a megfelelő, állami szervek útján kiszorítsuk.
Javaslatot kell tenni az illetékes párt és állami szervek
nek - ellenséges tevékenységük dokumentálásával- hogy 
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távolítsák el őket az egész ideológiai területről, s 
az intézkedések után figyelemmel kell kísérni tevékeny
ségüket, nehogy - más oldalon visszaszivárogjanak. 
Erre annál is inkább szükség van, mert az ellenforra
dalom leverése szakaszában nem volt elég erő arra, 
hogy erőteljesen megtisztítsuk az ideológiai területet 
az oda nem való elemektől, ennek mélyrehatóbb elvég-
zése még sok tekintetben soron lévő feladat,

3./ Az ideológiai területen végzendő elhárító munka fő 
módszerének kell tekinteni az ügynöki munka minőségé
nek javítását;
a./  Maximális mértékben ki kell használni a jelenlegi 

hálózat adottságait, felszámolni a hálózattartás
ban lévő lazaságokat, szükséges a hálózatok kap
csolatainak alapos felmérése, pontos nyilvántartás- 
ba vétele, illetve kiegészítése annak biztosítására, 
hogy az egyes vonalakon felhasználhassák a más 
területeken foglalkoztatott hálózatokat is, ha 
azt az ügyek felderítésének, realizálásának fon
tossága megköveteli.
Fokozni kell a hálózattartási fegyelem ellenőrzé-
sét,a találkozási felkészültséget, gyakorlati se- 
gítséget kell adni a hálózat irányítása színvona- . 
lának emeléséhez, többet kijárni az operatív talál
kozókra. Rendszeresíteni kell az alosztályokon 
találkozási grafikonokat, ennek segítségével rend
szeresebbé tenni a tervek betartásának ellenőr-
zését.

b. /Felül kell vizsgálni az 195 5-56-ban a hálózatból
kizárt, az ideológiai területen jó kapcsolatokkal 
rendelkező, megbízható, nem dekonspirálódott sze
mélyeket, elsősorban azokat, akiket az ideológiai 
területen 1956-ban megszüntetett elhárító munka 
miatt zártak ki és az arra alkalmasakat újra be
kell kapcsolni az ügynöki munkába.

c. /a hálózatot az ügyekben biztosítandó mélyebb fel
derítés közvetlen beépülés mellett bővíteni kell 
elsősorban a színház, film, könyvkiadás területén 
és a társadalomtudományokkal foglalkozó intézetek
ben, a terület átfogására alkalmas, az érdemi 
munkakörben dolgozó személyekkel szoros kapcsola
tot tartó elemekből. Igen komoly gondot kell for
dítani - elsősorban a kulturális centrumokban, 
nagyobb városokban /Miskolc, Debrecen, Pécs, Sze
ged, Győr/ - a hálózat kiépítésére, a rendszeres 
elhárító munka megszervezésére az ideológiai vo
natkozású fórumokon /iró-csoport, színház, TTIT, 
stb. jobboldali elemei között./
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d./  A hálózatépítés során le kell küzdeni a mecha
nikus és sablonos módszereket. Csak a kompromit
tált alapon való beszervezés mellett fokozottabb 
mértékben kell alkalmazni ebben a kategóriában 
a fokozatos beszervezés elvét, a kompromittált
ság és elvi alap kombináltságat, el kell kerül- 
ni a merevséget.

4. / Az ellenséges erők legális tevékenységének alaposabb
feldolgozása érdekében biztosítani kell még ez év vé
géig elsősorban az irodalmi, újságírói élet központi 
fórumán, a színházi és könyvkiadási élet irányító 
szervében /Irodalmi Tanács apparátusában, a Tájékoz
tatási Hivatalban, az ellenséges tevékenység szem
pontjából legkritikusabb lapok, hírközlő szervek szer
kesztőségében, színházi főosztályon, film, koncert 
igazgatóságon, könyvkiadó főigazgatóságon/ a "T" 
állomány kiépítését. Ezeket az operatív tiszteket 
megbízható, népköztársaságunkhoz hű elvtársakból kell 
kiválasztani, olyanokból, akik az adott munkaterüle
tet szakmailag is alaposan ismerik. Biztosítani kell 
számukra a megfelelő operatív kiképzést. Ezzel is 
elősegíteni, hogy az ellenséges munkát ne csak az 
illegális, de a legális területről is alaposan át tud
ják fogni.
A II/5 osztály vezetője 1958. szeptember 30-ig dol
gozza ki a “T” állomány helyzetét szabályozó parancs
tervezetét, s azt jóváhagyásra terjessze fel.
Ki kell építeni az ideológiai élet minden fő terüle
tén operatív kapcsolatot olyan elvtársakkal, akik 
rendszeres segítséget tudnák nyújtani számunkra az 
eszmei téren jelentkező ellenséges tendenciák biztos, 
alapos, marxista értékelésében.

5. / Olyan csoportokban, baráti társaságokban, ahol már
viták alakultak ki, nézeteltérések keletkeztek, egyes 
ügynököket meg lehet bízni a Politikai Nyomozó Főosz
tály Vezetőjének engedélyével olyan feladatokkal, 
-olyanokat, akiknek kifejezetten ellenséges tevékeny
séget folytatók felderítésében már nincs lehetőségük- 
hogy pozitiven foglaljanak állást a kormány politiká
ja mellett, segítsék elő az ingadozók átállását, az 
ellenséges erők elszigetelődését. A veszélyes csopor- 
tok belső szétrombolásat céltudatosan el kell kezdeni.

6. / Az ideológiai terület elhárításán dolgozó operatív
állomány kiválasztásánál fokozott mértékben meg kell 
követelni a politikai, ideológiai és általános mű
veltségi felkészültséget, s ezt a kerületet ennek meg
felelő káderekkel kell megerősíteni.. Ki kell dolgozni 
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tisztek szakmai továbbképzésének olyan rendszerét, 
amely a jelenleg folyó operatív oktatás anyagának el- 
sajátítása mellet a terület szakmai megismerésének mi
nimumát biztosítja.
/ A területre vonatkozó alapvető marxista irodalom, párt- 
határozatok ismerete, a kategória történelmi fejlődésé
nek tanulmányozása, a célszemélyek múltbeli és jelenle
gi ideológiai munkásságának alapos megismerése, a mai 
ideológiai, kulturális élet legújabb eseményeinek fi
gyelemmel kisérése, stb./
Egy-két éven belül el kell érni, hogy az ideológiai te-
rület elhárításán dolgozó operatív tisztek területük
alapvető problémáit értsék, s színvonalasabbá fejlesz- 
szék munkájukat.

7./  Biztosítani kell, hogy az operatív érdekeket nem ve
szélyeztető. az egyes ellenzéki csoportok véleményét és 
elképzeléseit tartalmazó értesülések gyorsan a minisz
térium vezetése, az illetékes párt és állami szervek 
tudomására jussanak, hogy azokat hasznosíthassák az 
eszmei téren folyó harcban. Biztosítani kell az ideoló
giai diverziós cselekedetek, lezárt ügyek nyilvánosság 
előtt publikálását - miniszteri engedéllyel - a sajtó 
ezzel kapcsolatos megfelelő ellátását,

Biszku Béla sk.
belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
II. Főosztály vezetője, helyettese.
II/1-7 osztályok vezetői,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok 
politikai nyomozó osztályainak vezetői.

ÁBTL-4.2.-10-21/25/1958 /7



Belügyminisztérium. Szigorúan titkos!

25. sz. miniszteri parancs 
melléklete.

Tájékoztató.

A Belügyminisztérium Kollégiuma megvizsgálta az 
ideológiai élet /: irodalom, sajtó, rádió, a különböző mű
vészeti és tudományágak, stb;/ területén jelentkező ellen
séges tevékenység elhárításának helyzetét, s ezzel kapcso
latosan a következőket állapította meg:

Az ideológiai életben is egyre növekszik azoknak 
a száma, akik bár az ellenforradalmi támadás időszakában az 
ellenséges erők eszközei voltak, de ma már a legalapvetőbb 
kérdések megítélésében egyre inkább közelednek a forradalmi 
munkás-paraszt kormány politikája elfogadása felé. Az ellen
forradalomban ellenségnek bizonyuló csoportok, ellenzéki kö
rök és azok befolyása alatt állók között egyre erőteljeseb
ben bontakozik ki a differenciálódás, a bomlás.

Igen sokan vannak azonban olyanok, - s ez teszi 
ki az ideológiai élet munkásainak igen jelentékeny részét - 
akik "Kétarcúak”: a párt és kormány felé loyálisak, elfo
gadják a konszolidáció politikáját - saját környezetükben 
azonban ellenállnak. E területnek igen jellemző vonása és 
nehézsége: a bonyolult és sok esetben kuszáit összefonódás 
a tudatos ellenséges elemek és a téves nézeteket vallók kö
zött. Ez a körülmény megkönnyíti az ellenséges erőknek és 
az ellenzéki csoportosulásoknak, hogy eredményesen leplezzék 
magukat, őrizzék befolyásukat, fontos pozíciókat tartsanak 
kézben.

Bizonyos tekintetben az ideológiai élet legtöbb 
területén a helyzet hasonlít 1956. októbere előtti felbom
lott, a szocialista ideológiát defenzívába szorító állapotok
hoz; ma is elsősorban a revizionizmust és a népies ideológiát 
használják fel az ellenünk való harcban az ezeket képviselő 
szellemi tekintélyek köré igyekeznek gyülekeztetni az ellen
zéki erőket. Pozíciójuk azonban természetesen rosszabb az 
1956. előttinél, sok történelmileg kompromittálódott nézetük 
nyílt terjesztéséről kénytelenek lemondani, azt más formában 
alkalmazni. Befolyásuk, társadalmi hatásuk jóval gyengébb 
az általános politikai viszonyok következtében.

1./ A régi burzsoá értelmiség jelentős része igen komoly be
folyással rendelkezik. Kifejezetten a polgári demokráciá
nak a hívei, nyugatot tekintik példaképüknek és követendő 
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útnak, szemben állnak mindenféle szocialista elgondolással, 
a polgári szabadság hirdetői - . Ez a régi, és burzsoá 
nézeteit megtartó réteg erős fundamentuma., támogatója mind 
a revizionista, mint a "népies” mozgalomnak, mert habár 
szemben állnak a revizionisták "marxistaságával”, a népie
sek kispolgári reformista nézeteivel, de alapvető ellen
zéki, nacionalista törekvéseikben támogatják őket, segí
tik a revizionista és népies áramlatok előtérbe kerülését, 
mert a jelenlegi körülmények között a legcélszerűbb rend
szert lázitó, antimarxista áramlatot látják bennük. A 
régi burzsoóá értelmiség különösen kiterjedt befolyással 
rendelkezik az ideológiai életben a Magyar Tudományos 
Akadémián, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó egyes 
kutató intézetekben, a könyvkiadásban, a színházi élet
ben, de bázisuk, önálló csoportosulásaik vannak az írók, 
újságírók, képzőművészek, stb. között is,

2./ Ma a leginkább legális lehetőséggel rendelkező, a legki
terjedtebb és legveszedelmesebb antimarxista ideológiai 
áramlat az irodalmi, művészeti, a társadalmi életben a 
népiesség.
Mindabban, ami az elmúlt években történt, a maguk nézeteit 
látják igazolva, a ” harmadik utat”, a "magyar szocializ
must" a proletár-internacionalizmussal szemben a ”kispol- 
gári -szocializmus " ideológiáját hirdetik. A népies ideo
lógia erőteljesen hat az irodalmi, zenei, színházi élet
ben, jelentős befolyásuk van az egyes lapokra, a könyvki
adásra, s káros térhódítása figyelhető meg az egyetemi és 
középiskolai ifjúság nem jelentéktelen részénél, pedagógu
sok között, könyvtárak, kultúrotthonok, művelődési körök 
csoportosulásaiban. Ellenőrzött adatok tanúskodnak róla, 
hogy ennek az áramlatnak a térhódításába igyekeznek be
kapcsolódni ismert megrögzött nacionalista, fasiszta ele
mek.

5./ A szétvert revizionista jobboldali erők, Nagy Imre meg
maradt hívei most mint "ellenzéki kommunisták” próbálják 
az erőket összegyűjteni, befolyásukat megtartani. Első
sorban Lukács György körül próbálkoznak csoportot szer
vezni, az ő vonala mögé igyekeznek hadállásokat kiépíteni. 
Fő tételeik: október szabadságharc volt, forradalom ellen
forradalmi veszéllyel, napirenden változatlanul október 
eszméinek magvalósítása van, egy elvetélt polgári átalaku
lás feladatait kell megoldani, a főtüzet a "sztálinizmus" 
ellen kell irányítani,

A revizionisták jelentősebb befolyással bírnak 
fontos egyetemeinken, tudományos intézetekben, külön csoporto
sulásaik vannak az írók, újságírók között, befolyásuk kiterjed 
egyes folyóiratokra, igen fontos tudományágakra, s azok irányí
tására.

A különböző áramlatok között azonban nem lehet 
éles válaszvonalat húzni, mert ezek összefonódnak egymással,

: /:
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hatnak egymásra és segítik egymást. Ugyanakkor azonban ki
mutathatóan önálló arculattal is lépnek fel és mindegyiknek 
megvan a maga sajátos és kidolgozott rendszere. Az egyes, 
áramlatokon belül léteznek különböző felfogású, nem egységes 
nézetek és ezeknek megfelelő csoportosulások, baráti társa
ságok.

Az ideológiai munka különböző területein az 
ellenséges erők céltudatos tevékenységgel elsősorban az em
lített eszmei áramlatokat igyekeznek felhasználni saját po
zícióik erősítésére. Az emigráció, a kapitalista országok 
kiadó, sajtó és rádió szervei ez áramlatokhoz tartozó szel
lemi tekintélyek müvei megjelentetésével, életműveik népsze
rűsítésével céltudatosan igyekeznek a revizionistákat és 
népieseket maguk mellé láncolni, s ezek zászlói alatt gyü- 
lekeztetni híveiket.

Az ideológiai munka különböző területein tapasz
talható, hogy itt alkalmazzák a legintenzívebben az emigrá
cióban kidolgozott új taktikát, a leplezett, kompromisszumos
belső ellenállás megszervezését, az úgynevezett "deáki" ki
egyezés vonalát. Erőteljes tevékenység folyt az elmúlt idő
szakban annak érdekében, hogy a népiesek előtérbe tolásával a 
kormány által elismert legális ellenzéket teremtsenek a poli
tikai, társadalmi és kulturális életben. Azon dolgoznak szí
vósan és kitartóan, hogy a közéletet, majd a hatalmat, ha
csak egy kicsit is, jobban eltolják. Módszereikre jellemző, 
hogy a merev és nyílt s szembenállás helyett ma már beilleszke
dés, az eszmei harc, a művészet, a kultúra fegyvereit hasz
nálják és erre minden eszközt igénybevesznek. Az ideológiai 
élet eszközeit /? könyvkiadás, film, színház, folyóirat, 
stb:/ arra igyekszenek felhasználni, hogy érzékeltessék az 
ország közvéleményével, hogy az MSZMP. vezetésén kívül lé-
tezik más politikai centrum is az országban.

Az ellenséges eszmék terjesztésének célja az ideoló
giai diverziónak a legszélesebb és legkülönbözőbb változatú 
indokolásokkal az ellenforradalomnak "forradalmi”, "szabad
ságharcos” értékelést adni, az ellenállás szellemét kifejlesz
teni. Ezt mindinkább szóban, baráti társaságokban a legkülön
bözőbb "tudományos” okfejtésekkel végzik, de az elmúlt évben 
tapasztalható, hogy illegális iratok, tanulmányok terjesztése 
is történt. Főleg értelmiségi és egyetemista körökben előfor
dul Nagy Imre, Gyilasz renegát nézeteinek terjesztése, Bibó 
István nyugaton megjelent reakciós iratának vitatása, főleg 
pedagógusok, a tanulóifjúság között elterjedt népies "har
madik utasok” /: Szabó Dezső, Németh László, stb:/ régi mun
kásmozgalom és szovjetellenes politikai tanulmányainak ol
vastatása.

Az elmúlt félévben az ideológiai életben tekin
télyes szerepet játszó "ellenzéki” csoportosulások részéről 
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tudatos törekvéseket tapasztaltunk a konszolidáció keretei
be való beépülésre, terveztetéseket fontos társadalmi po
zíciók felhasználására csoportérdekeiknek megfelelően. Így 
jobboldali elemek a népies írók önálló kiadó, lap és irodal
mi társaság alapítási kísérleteinek visszautasítása után az 
elmúlt őszön a népfront kulturális munkáját kísérelték fel
használni saját irányítású lap létrehozására, a vidéki író
csoportok, az olvasókörök, népfőiskolák kézbevételére. Re
vizionista hadállást próbáltak kiépíteni a Pedagógus Szak
szervezetben és egyes területi szakszervezeti szerveknél. 
Megfigyelhető volt, s részben még ma is érvényesülnek egyes 
csoportok törekvései egy-egy lap megszállására.

Igen veszélyes ideológiai diverziós tevékeny
séget fejtenek ki ellenséges elemek, s ellenzéki csoporto
sulások azoknak a pozícióknak a felhasználásával, amelyet 
a kezükben tartanak. Így pld. a könyvkiadást évek óta át
hálózza egy polgári klikk. Többek között az elmúlt évek- 
ben a Magvető Könyvkiadó 200 szerződést kötött, két és fél 
millió forintot fizetett ki terven felül a “sztrájkoló”, 
a munkás-paraszt kormányt ”bojkottáló“ írók anyagi támoga
tására, amelyik természetesen mint deficit szerepel az ál
lami költségvetésben. A könyvkiadás egyes pontjain a leg
különbözőbb "apró” módszerekkel /: elfektetések, magas szín
vonal-követelmények állítása a szocialista művekkel kapcso
latban, elkedvetlenítések, stb:/ háttérbe szorítják a szo
cialista érdekek érvényesítését. A lektorátusok, dramatur
giák, a rádió melegágyaik a legkülönfélébb polgári intel
lektuális elemek anyagi érdekszövetségének: egymásnak jut
tatják viszonzási alapon a. megrendeléseket, megszervezik a 
kiszorított ellenforradalmi elemek pénzhez juttatását, kül
ső szerződésekkel, megrendelésekkel. Még ma is előfordul, 
különösen a könnyű műfajban, a színpad felhasználása a párt 
és a rendszer elleni hangulatkeltésre. Pld. tapasztaltunk 
ilyent a Bábszínház "Szerelmes istenek” c. darabjánál, 
ahol olyan megjegyzésekkel, váltanak ki vastapsot, mint 
"nem mondhatom ki az igazat, mert leültetnek érte.”

Az ellenséges és ellenzéki erők nagy erőfeszí
téseket tettek - s nem egy helyen nem kis sikerrel - annak 
érdekében, hogy erőiket átmentsék, kivonják a politikai, 
adminisztratív csapások alól. Különösen jellemző erre a 
színházak területe. A vidéki színházakból Budapestre, vagy 
más vidéki városokba segítették a súlyosan kompromittált 
színészeket. Vannak területek, amelyek igen mélyen át van
nak szőve osztályidegen, s politikailag kompromittált ele
mekkel, sőt még az ellenforradalom után a felsőbb szervek
ből történt kiszorítások következtében emelkedett az ilyen 
elemeknek a száma. A könyvkiadás területén több mint 20 
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politikai priusszal rendelkező személy helyezkedett cl, 
a Szabó Ervin könyvtár területen 25, amiben nincsenek ben
ne még az ellenforradalom során kompromittálódott elemek. 
A debreceni Atommagkutató Intézetben és a Központi Kémiai 
Kutató Intézetben 61 kompromittált személy van. Nem vélet
len, hogy ezekben az intézményekben tapasztalhatók bizo
nyos ellenséges akciók /: "Fehér Segély", Párt és KISZ, 
szervezetek munkájának akadályozása, stb:/. Több helyen 
színészi, orvosi, műszaki tudományos fronton a vezetés 
ellenséges megszállása következtében - hátránynak számit 
az előmenetelben, anyagi érvényesülésben az, ha valaki 
kommunista.

Mind a népiesek, mind a revizionisták között 
számosan vannak olyanok, akik összhangban az emigráció 
ilyen irányú tevékenységével, igyekeznek a haladó nemzeti 
hagyományokat a maguk céljai számára felhasználni, s a 
párt, népünk mai érdekei ellen fordítani. Széles körben 
alkalmazzák a Bach-rendszer elleni harc történeti és iro
dalmi értékeinek hamis allegóriájú felelevenítését nacio
nalista és szovjetellenes célzatokkal., Különösen tapasz
talható volt ez az Arany János évforduló körüli megemlé
kezésekben, ünnepségeken. Renegáttá vált revizionisták az 
utóbbi hetekben sorra jelentek meg kétértelmű célzatú ta
nulmányokkal közlésre folyóiratok szerkesztőségeiben. Jobb
oldali elemek szervezetten hívják fel a figyelmet az ilyen 
megjelentetett tanulmányok olvasására. Ugyanakkor, amikor 
szívósan igyekeznek elhelyezni különböző cikkeket és ta
nulmányokat híveik segítségével az egyes szerkesztőségek
ben, próbálkoznak azt is megakadályozni, hogy nézeteikről 
szóló bírálat ne láthasson napvilágot.

Az ellenséges erők igen fontos törekvése és 
módszere, hogy a különböző párttal szembenálló összes 
irányzatokat, áramlatokat összhangba hozzák, egyesítsék. 
Vannak személyek, akik a különböző revizionista, népies, 
liberális burzsoá szemléletű csoportokat, baráti társasá
gokat egymással összekapcsolják, tudatos háttérben elhe- 
lyezkedő szervező elemét alkotják az egyes ellenzéki cso
portok egységes frontba kovácsolásának az ideológiai, ér
telmiségi területen. Átgondolt törekvés nyilvánul meg a 
reakció megrögzött elemeinek köréből a párttal szembenálló 
kispolgári ideológiák képviselőinek, egy-egy tekintélyes 
író, művész, filozófus, stb. befolyásolására, körülvéte- 
lére. Ilyen csoportokat látunk Lukács György, Németh László, 
Illyés környezetében, vagy pld. Veres Péter körül, ahol 
is több megrögzött szervezkedő fasiszta, magyar közösséges 
elem mozog, s akiknek - külföldi utasításokat is kaptak 
erre - feladatuk körül udvarolni őket, hízelegni nekik és 
reakciós irányba befolyásolni.

Az ellenséges támadás legveszélyesebbike, 
amikor a párton kívül elhelyezkedő tudatos elemek ingatag, 
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revizionista elemek segítségével a pártban frakcióharcot 
próbálnak kifejleszteni, értelmiségi pártszervezetüket 
kézbevenni, azokat "ellenzéki kommunista” bázisokká ki
építeni.

A kapitalista követségek igen nagy figyelmet 
fordítanak az ideológiai területre. Különösen tapasztalható 
ez az olasz, a. francia és az angol követség részéről. 
Rendszeres kapcsolatuk van bizonyos írókkal, művészekkel, 
színészekkel, s ezeknek az országoknak a sajtójából, az, ott 
élő emigráció megnyilatkozásaiból világosan megállapítható, 
hogy igen jó, pontos és gyors információjuk van a magyar 
viszonyokat, s elsősorban is a kulturális élet belső prob
lémáit illetően.

Kiterjedt, rendszeres levelezés folyik a hazai 
ideológiai élet és külföldi körök között. Ezekben rendsze
res tájékoztatás található a magyar viszonyokról, az ideoló
giai frontról, az emigráció helyzetéről, vannak bizonyos 
utalások az általuk helyesnek vált harcmodorra, Meg van a 
rendszeres kapcsolat az emigráció kulturális központjai 
és a hazai "ellenzéki” ideológiai csoportosulások között. 
Tapasztalható, hogy a nemzetközi kulturális csere lehető
ségeit felhasználva emigrációs körök rendszeresen üzenete
ket juttatnak be az országba az ideológiai élet egyes sze
mélyiségeihez.

Az ellenséges erők által céltudatosan ápolt 
antimarxista áramlatainak igen káros hatása van különösen 
az értelmiségi, a tanuló ifjúságra, s kifejezetten ellen
séges elemek céltudatosan igyekeznek is ezeknek az áramla
toknak jegyében egyes fiatalokat népköztársaságunk elleni 
cselekedetek elkövetésére befolyásolni. Jellemző példa er
re, hogy 1957. végén őrizetbe kellett venni Haaser Antal, 
munkás származású fiatalembert, aki éveken keresztül Lu
kács és tanítványainak hallgatója volt, rendszeresen "nem
zeti kommunista.” tendenciájú felhívásokat, elemzéseket 
küldött Nyugatra egy Lukács tanítványhoz, s az imperialis
ta sajtó és rádió szerveknek.

Gondolkodásában teljesen ellenségessé vált 
ennek az ideológiának hatására. Szinten az elmúlt hóna
pokban lepleztünk le az orvoskaron egy szervezkedést, röp
cédula terjesztést, fegyverrejtegetést, amely Németh László 
"harmadik utas” nézetének jegyében jött létre. Feldolgozás 
alatt áll a népiesek ideológiájának jegyében szervezett 
több ellenséges csoportosulás.

Budapest, 1958. augusztus 28.
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