
a fordUlaT éve 

A modul szerzője: Püspöki Péter
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modUlváZlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE 

I/a néhány szó a koncepciós perek kezdetéről 

A A tanár néhány szóban felvázolja, miként gyorsult 
fel a kommunisták előretörése 1948-ban. 

3 perc

Alapvető új ismeretek 
nyújtása a foglalkozás-
hoz 

Frontális munka – 
tanári közlés

P1 (Módszertani 
segédlet)

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a A tanú és a vádlott

A A tanár ismerteti a foglalkozás alapjául szolgáló 
dramatikus alaphelyzetet, illetve bemutatja a per 
kiszemelt vádlottját. A diákok kérdéseket feltéve 
ismerkednek meg a falusi plébános személyével.

10 perc

Hangulati bevonódás, a 
közös játék kereteinek 
megteremtése

Frontális munka – 
szerep a falon

P1 (Módszertani 
segédlet)

II/b Találkozás a hatalommal

A A tanár – kommunista pártfunkcionárius szere-
pében – improvizatív játék keretében igyekszik 
rávenni a Szabó Pétert alakító tanulót a tanúsko-
dásra, aki nemigen hajlik a feladatra.

10 perc

A konfliktus kibontása 

Empátia 
Kreativitás 
Értékek képviselete

Drámajáték – 
Fórum színház

P1 (Módszertani 
segédlet)

P2 (Háttéranyag)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár – szerepen kívül, de a találkozás lehetsé-
ges jelenetét érzékeltetve – elmeséli a funkcionári-
us és a fiatalember beszélgetését. 
Ezt követően a tanulók három munkacsoportot 
alkotnak. Az egyik csoport Szabó Péter gondola-
tait próbálja meg leírni a pártkatonával való talál-
kozást követően. (D1) A másik kettő a lelkesítő, 
illetve a fenyegető mondatokat gyűjti ki egy-egy 
propagandaszövegből (D2, D3).
A csoportok váltott megszólalással, gondolataikat 
egymásba fűzve ismertetik megoldásaikat. A részt-
vevők tudatában így egymásra montírozódnak a 
különböző szövegek és tartalmak.

10 perc

A cselekvést mozgató 
motívumok összetettsé-
gének érzékeltetése

Empátia 
Kreativitás 
Együttműködés

Csoportmunka 
– helyzet- és szöveg-
elemzés, közös fel-
adatmegoldás

D1 (Feladatlap)

D2 (Szöveg és 
feladat)

D3 (Szöveg és 
feladat)

II/c döntés előtt

A A tanulók páros improvizáció keretében eljátsszák 
Szabó Péter és egy barátja találkozását, amelynek 
során Péter segítséget kér a döntésében. 
A játékokat követően (tanári kérdésekre válaszol-
va) a párosok röviden beszámolnak a szerepjáték 
kimeneteléről.

10 perc

További szempontok 
megjelenítése

Együttműködés
Kreativitás
Verbális kommunikáció

Páros improvizációs 
gyakorlat 

Frontális munka 
– egyeztetés 

P1 (Módszertani 
segédlet)

II/d A Mindszenty-per eseményei

A A tanár a P1 melléklet leírása alapján összefoglalja 
a per eseményeit.

2 perc

Ismeretátadás

Befogadás 

Frontális munka – ta-
nári közlés

P1 (Módszertani 
segédlet)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
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III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a így történt… 

A A foglalkozás befejezéseként a tanulók megfogal-
mazzák benyomásaikat, gondolataikat, érzéseiket 
a játszott eseményekkel kapcsolatosan.

10 perc

Visszatekintés

Önreflexió 
Kritikai gondolkodás

Egész csoportos gya-
korlat – a pillanat 
megjelölése

P1 (Módszertani 
segédlet)

B A foglalkozás befejezéseként a tanulók tanári kér-
désekre válaszolva összegzik a témával kapcsola-
tos ismereteiket.

10 perc

A	tudás	rendszerezése

Kritikai gondolkodás
Szintézisalkotás 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés



Tanári SegédleT a fordUlaT éve – 12. évfolyam ��

Tanári SegédleT
P1 MódSZERTANI SEgÉdLET 

„Tiéd az ország…”

(óravázlat)

Tanári közlés

Az 1947-es választások minden csalás ellenére sem hoztak átütő kommunista sikert. A Baloldali Blokk pártjai nem érték el az 50%-ot, így 
a kisgazdák nélkül nem voltak kormányképesek. Az együttműködés ezért kényszerűen tovább folyt még néhány hónapig. 
A Magyar Kommunista Párt azonban nem adta fel. Hátuk mögött a Magyarországon maradó Vörös Hadsereggel, igazodva Sztálin új 
parancsaihoz, megindult a demokrácia elleni kommunista támadás. 1948-tól a kis- és középüzemekre is kiterjesztették az államosítást. 
Koncepciós pereket indítottak a „nép ellenségeire”, a „reakciós erők” valamennyi csoportja ellen. A jelszó mindig ugyanaz: harc a nép 
és a demokrácia ellenségei ellen. A koncepciós perek és az egyház elleni támadás része volt a Mindszenty József bíboros hercegprímás 
ellen indított koncepciós per. 
A leszámolást a Mindszenty-ellenes propaganda, rágalomhadjárat, valamint más egyházi személyek letartóztatása vezette be. 1948. no-
vember 18-án kelt pásztorlevelében a bíboros cáfolta a kommunista sajtóban ellene hónapok óta hangoztatott vádakat, s kiállt azok 
mellett, akik hívő magatartásuk miatt üldöztetést, kínvallatást szenvedtek a hatóságok részéről. „Nem vettem részt semmiféle összees-
küvésben. Nem mondok le érseki tisztemről. Nincs vallanivalóm, és semmit nem írok alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test 
gyengeségének következménye, és azt eleve semmisnek nyilvánítom.” 

Tanári narráció

Mai történetünk főszereplője az előző játék során megismert Szabó Péter. (Egyeztetés vagy tanári közlés formájában idézzük fel a róla 
megtudottakat: Szabó Péter, 23 éves, közép-dunántúli kistelepülésről származik, demokratikus érzelmű kispolgári családból származik, 
édesapja tanító. Szabó Péter fiatal házas ember, felesége történetünk idején gyermeket vár.)
1948 kora őszén vagyunk. Péter befejezte a főiskolát. Egy veszprémi nagyüzemben kapott munkát, ahol mint fiatal diplomás középveze-
tőként dolgozik. Naponta kerékpárral ingázik munkahelye és faluja között, ahol továbbra is laknak, szüleivel egy fedél alatt. Egy napon 
magához hívatja az üzemvezető, és egy elvtársat mutat be neki, aki a budapesti pártközpontból érkezett, és vele akar beszélni. Kiderült, 
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hogy az elvtárs azért jött, hogy rávegye Szabót, tanúskodjon a falujukban élő plébános ellen, akit a Mindszenty-per harmadrangú vád-
lottjaként akartak elítélni. 

szerep a falon

A tanulók kérdéseket tehetnek fel a plébános alakjára vonatkozóan. Az információk és a kérdések alapján közösen kialakítjuk Faragho 
alakját. 
A tanár által beemelendő információk: Faragó atya – így nevezik a faluban – 50 éves. A környéken köztiszteletnek örvendő személy. Szi-
gorú, de megértő és jó humorú ember. Több nyelven beszél, tájékozott a világ dolgaiban, a harmincas években többször járt külföldön. 
Egy évet Angliában tanult. Hazatérte óta a falu plébánosa. Sokadik generációt tanítja hittanra – a keresztényi értékrend tiszteletére. Vi-
lágnézetében keverednek a demokratikus és a konzervatív értékek. A demokratikus átalakulás támogatója, de sosem rejtette véka alá a 
kritikus megjegyzéseit a politikai túlkapásokkal szemben. A földreform végrehajtásakor segítette a rendelet végrehajtását, nagy szerepe 
volt az ellenzők lecsendesítésében és a kommunista agitátorok elfogadtatásában. 
Hobbija a film. Saját költségén vetítőt szerelt fel, és rendszeresen tart filmvetítéseket. Kedvence az amerikai film – főleg Chaplin néma-
filmjei.

fórum színház

Tanár – a pártküldött szerepében – arról igyekszik meggyőzni Szabót, hogy a plébános amerikai kém, a rendszer ellensége. Szónoki elő-
adásában lehengerlően agitál a reakciósok ellen, a demokrácia védelmében. Szabó esetleges ellenvetéseit könnyedén utasítja vissza. A 
Faragóra vonatkozó információit úgy állítja be, hogy ezek a plébános bűnösségét támasszák alá. Ha Szabó nem mutatkozik engedelmes-
nek, nem riad vissza a burkolt fenyegetésektől sem (család, feleség, munkahely, származás stb.).
Szabót egy önként jelentkező tanuló játssza. A játék a Fórum színház szabályai szerint leállítható, a Szabó Péter szerepét játszó szereplő 
instruálható, a szereplő cserélhető. (A tanár által alakított figura nem instruálható, a figurát, a helyzet dramaturgiai irányíthatósága miatt 
tanárnak kell formálnia.)
Megjegyzés: A tanárnak jól fel kell készülnie ennek a szerepnek a megformálására. A szerepjáték fő funkciója nem elsősorban informá-
cióátadás, hanem annak a lélektani helyzetnek az érzékeltetése, amelyben a hatalom képviselője meggyőzés különböző eszközeivel (ér-
velés, lelkesítés, szónoki kérdésekkel való azonosítás, burkolt fenyegetés stb.) manipulálja a neki kiszolgáltatott embert. A felkészüléshez 
segítséget nyújthatnak azok a szövegrészek, amelyeket az 1. sz. melléklet tartalmaz. 
A forma működtetéséhez a játszóknak el kell tudniuk fogadni azt a szerephelyzetet, hogy mindannyian Szabó Péterként vannak jelen. 
Bárki, aki megszólal, az ő nevében szólal meg, és amit szerepben kimond, az a dramatikus játék szabályainak megfelelően érvényesnek 
tekinthető.
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Kis csoportos feladat

A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak az alábbi feladatok valamelyikén.
1. Napló: Szabó Péter gondolatai a pártkatonával való találkozást követően.
2. Sikerpropaganda: A legpozitívabb, leglelkesítőbb három mondat kiválasztása a kapott propagandaszövegből.
3. Fenyegető szavak: A legfenyegetőbb három mondat kiválasztása a kapott propagandaszövegből.
A csoportok beszámolóit párhuzamosan hallgassuk meg. Így a résztvevők tudatában egymásra montírozódnak a különböző szövegek és 
tartalmak.
Megjegyzés: Ez a feladat – bár a felvázolt helyzet érzelmi mélyítéséhez nagyban hozzájárul – időhiány esetén kihagyható a játékból. 

Páros improvizáció (gyónás)

Péter felkeresi kollégiumi barátját, Kovács Ferencet, és elmondja neki a helyzetét. Kovács (vajon ő besúgó-e?) kérdéseivel és javaslataival 
igyekszik segíteni barátját a döntésben. A beszélgetés során szó kerül az ország helyzetéről, a jelenről és a lehetséges jövőkről, Péter csa-
ládjáról, a velük szemben fennálló kötelességről, a becsületről és a lelkiismeretről. Beszélgetésük állandóan visszatérő témája, hogy mit 
fog tenni Péter.

vagy

Faragó tiszteletes felkeresi Pétert. Beszélgetésük középpontjában Péter helyzete áll. A pap – mint lelki gondozó – beszélteti a fiatalembert. 
A beszélgetés során szó kerül az ország helyzetéről, a jelenről és a lehetséges jövőkről, Péter családjáról, a velük szemben fennálló köte-
lességről, a becsületről és a lelkiismeretről. Beszélgetésük állandóan visszatérő témája, hogy mit fog tenni Péter.

Megjegyzés: A játékban a tanár játssza Faragó / Kovács szerepét. A jelenet – a Fórum színház szabályai szerint – leállítható, a szereplők 
– megegyezés szerint az egyik vagy a másik oldalon (a tanári szándéktól függően) cserélhetők. 

Egyeztetés

Tanulói beszámolók a páros játékok kimeneteléről. Mit mondott Péter? Mit javasolt a másik fél? Milyen volt a kommunikáció? Tanúskodni 
fog-e a fiú?
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Tanári közlés

1948 karácsonyának másnapján a belügyi szervek hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valuta-
üzérkedés vádjával letartóztatták Mindszenty bíborost. Hogy a koholt vádak beismerésére kényszerítsék, az ÁVH Andrássy út 60. alatti 
hírhedt központjában harmincnyolc napon át vallatták, kínozták, emberi méltóságában megalázták, akaratbénító szerekkel kezelték. A 
kirakatper főtárgyalása 1949. február 3-án kezdődött, s azt a Magyar Rádió élőben közvetítette. A hercegprímás minden képtelen vádat 
beismert, így a népbíróság 1949. február 8-án életfogytiglani börtönre ítélte. 

A pillanat megjelölése

A tanulók a foglalkozás élménye és tapasztalatai alapján képben, szóban, mozdulatban idézzék fel a számukra legmeghatározóbbnak 
tűnő pillanatokat, ill. fogalmazzák meg a korra és a történelmi-politikai helyzetre vonatkozó gondolataikat.

P2 háTTéR-InfoRMácIóK

a tanári szerepjátékra való felkészüléshez (fórum színház)

A fordulat éve

ELŐSZÓ
Hogy a cím, „A fordulat éve” nem túlzás, annak alátámasztására szabad legyen rámutatnom, hogy a kötet első beszámolója még a Kis-
gazdapártban megbúvó összeesküvőkkel foglalkozik, az utolsó pedig az a beszéd, mellyel az egyénülést elhatározó 36. szociáldemokrata 
kongresszust üdvözöltem. Ami e két beszéd között történt, az a demokrácia sikereinek s a régi reakciós rend vereségeinek olyan sorozata, 
melyek mennyiségi együttese mélyreható minőségi változásokat okozott országunk gazdasági és politikai struktúrájában s eldöntötte azt 
a tavaly júniusig még nyitott kérdést, hogy ki kit fog megverni: a népi demokrácia-e a reakciót vagy megfordítva.

Számunkra e kérdés megoldása egy pillanatig sem volt kétséges: mi bíztunk a magyar népi erők győzelmében, de nem becsültük le emel-
lett azokat az erőket, melyek minden eszközt készek voltak megragadni a demokrácia megdöntésére. Tudtuk, hogy a reakció eszközei 
között ott kellett szerepelnie nem csak a legális politikai lehetőségek kihasználásának, de a fegyveres föld alatti összeesküvésnek is. Az a 
reakciós nemzedék, mely az államhatalom teljes birtokában is súlyt helyezett olyan földalatti szervekre, mint a „Kettős Kereszt Vérszö-
vetség” vagy az „Etelközi Szövetség ”, természetesen azonnal illegális szervezkedésbe fogott, amint egy keveset tájékozódni tudott. Erre 
a szervezkedésre szüksége volt a nyugati imperialistákkal való kapcsolatok zavartalan felépítéséhez is.
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A magyar reakció terveit mi tavaly májusban már nagyban és egészben kiderítettük. Világos volt számunkra, hogy a Kisgazdapárt akkori 
főbb vezetői, Nagy Ferenccel az élükön, maguk is részesei az összeesküvésnek. A tervük az összeesküvés felfedése ellenére lényegében a 
régi maradt. Mindenáron meg akarták őrizni az országgyűlésen abszolút többségüket; ezért a kizártakkal fenntartották a nem is nagyon 
titkolt kapcsolatokat. Ki akarták várni a békekötést, és akkor az első megfelelő alkalommal egyszerű parlamenti szavazással kinyomták 
volna a kommunistákat a kormányból és a hatalomból. Ürügyet szolgáltatott volna erre az amerikai kölcsön, melynek már az összegéről 
is beszéltek, s amelynek egy föltétele lett volna: ki a kormányból a kommunistákkal.  Ezekbe a tervekbe persze nekünk is lett volna egy 
kis beleszólásunk.

Tavaly május elején hasonló recept alapján távolították el az áruló francia jobboldali szociáldemokraták segítségével a francia kom-
munistákat; utána két hétre Olaszországban a kommunisták mellett a baloldali szocialistákat szorították ki. Magyarország lett volna a 
következő szem a láncban. Nagy Ferenc e terv részleteit ment kidolgozni azokban a májusi napokban Svájcba. Éppen Rómába készült, 
mikor az olasz határon megkapta a telefonértesítést, hogy a magyar kormánynak olyan adatok jutottak birtokába, melyek megvilágítják 
részvételét az összeesküvésben. Ő, aki legjobban ismerte saját szerepét, tudta, hogy le van leplezve, ezért nem mert hazajönni, s ezért 
mondott le. Az amerikai sajtóban megjelent cikkeiben nem is tagadja azokat a terveket, melyeket a magyar demokrácia megdöntésére 
szőtt, s amelyeknek körvonalait mi helyesen ismertünk fel.

Nagy Ferenc leleplezése volt a fordulópont: ez véget vetett annak a reménynek, hogy a Kisgazdapártot a benne megbúvó reakciósok ere-
deti terveiknek megfelelően felhasználhassák. Új erőátcsoportosítást kellett végezni, új szervezeteket létrehozni. Mindezt rövid idő alatt, 
nem valami kedvező politikai légkörben. A választások gyors kiírása megnehezítette a régi rend híveinek átszerveződését. 

A választásokból Pártunk került ki győztesen. Szeptemberben azt a kísérletet, hogy a Kisgazdapárt jobbszárnya, a Szociáldemokrata Párt 
jobbszárnyával és a reakciós ellenzékkel szövetkezve kiszorítson bennünket a kormányzásból, meghiúsítottuk. A reakció ez újabb vere-
sége után hozzáláttunk a fasiszta Pfeiffer-párt felszámolásához. Miután ezzel újabb politikai csapást mértünk a reakció híveire, gazdasági 
téren is támadásba mentünk át.

Ennek eredménye lett az államosítás. Ezután került sor a Szociáldemokrata Párt reakciós jobbszárnya elleni harcra. Ez nemcsak a jobbol-
dal vereségével járt, de egyben meggyőzte a szociáldemokrata munkások zömét nemcsak a Kommunista Párt igazáról, de arról is, hogy 
az egységes munkáspárt felmérhetetlen erőgyarapodást jelent a demokrácia számára. 

A reakció sorozatos veresége és a demokrácia sikerei minden téren éreztették hatásukat. Megszilárdult itthon a népi rend politikai hitele 
s megjavult a munkafegyelem, meggyorsult a termelés tempója. A középparasztság, háromévi várakozás és figyelés után „békét kötött a 
demokráciával”. Ennek egyik jele, hogy a parasztság áramlása megindult Pártunk felé. 

Ez a demokratikus konszolidáció ad új tartalmat annak a nemzeti összefogásnak, mely annyi jó eredményt nyújtott a felszabadulás utáni 
hónapokban, de amelynek fejlődését lefékezték, és szinte felszámolták azok, akik a demokrácia megerősödését és felemelkedését meg 
akarták gátolni. Most, hogy ezek az erők vereséget szenvedtek, az új viszonyok között, szilárdabb alapon hozzá lehet fogni a demokrati-
kus népfront újjászervezéséhez.
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És hozzá lehet fogni a demokrácia és az egyházak viszonyának rendezéséhez is. A reakció híveinek veresége természetesen azokra sem 
maradt hatás nélkül, akik az egyház palástja mögé húzódva harcoltak a földosztás, az államosítás, az újjáépítés, a magyar nép talpra ál-
lítása és felemelkedése ellen. 

A magyar dolgozó nép fokozódó mértékben elfogadja és magáénak vallja a demokráciát, s elvárja, hogy az elmúlt év áldozatait és erő-
feszítéseit, melyekre joggal büszke, ne fitymálják le és ne zavarják olyan egyházfők, akiknek szellemi fejlődése hecckáplán korukban 
megállott, s akik a fasiszta barbárság bűnei miatt nemzetünkre zúdult szörnyű szenvedések dacára semmit sem tanultak és semmit sem 
felejtettek. Azok az egyházi körök, melyek nem süketek és nem vakok, s amelyek eleven kontaktusban állnak a néppel, érzik és tudják, 
hogy itt az ideje, hogy megkeressék és megtalálják a demokráciával való egészséges együttélés módját.
[…] 
Végül a demokrácia ez évi feladatai között ott van az egyház és a népi köztársaság viszonyának rendezése. Meg kell szüntetni azt a tart-
hatatlan állapotot, hogy a magyar nép ellenségeinek zöme az egyházak, elsősorban a római katolikus egyház palástja mögé búvik. (He-
lyeslés.) A szomszédos népi demokráciákban a döntő egyházak már mindenütt megtalálták az állammal való együttélés módját. A fiatal 
magyar demokrácia három esztendőn keresztül mindent megtett arra, hogy a katolikus egyházat is bevonja a nemzet talpra állításának 
nagy munkájába. Meg kell állapítani, hogy siker nélkül. A magyar katolikus egyház vezetőinek többsége, Mindszenty Józseffel élén, még 
ma sem ismeri el a köztársaságot. Vissza kívánja állítani a régi úri nagybirtokot, ellenzi a hároméves tervet és a demokrácia minden egész-
séges kezdeményezését. S mint legutóbb tapasztalhattuk, elvakultságában még az 1848-as nagy idők nemzeti hagyományait is lábbal 
tiporja. A magyar nép, a magyar dolgozó nép, a magyar demokrácia áldozatos erőfeszítéseit és eredményeit még az ellenséges külföld is 
elismeri, csak a mi főpapjaink süketek és vakok az újjáéledő nemzettel szemben. A magyar demokrácia békülékeny gesztusait, bölcs po-
litikai önmérsékletét és azt, hogy az egyes problémák felvetésének időpontját maga szabja meg, gyengeségnek tekintik ezek az urak, és 
ahol lehet, gátolják az újjáépítés menetét. Csüggedést és elkeseredést igyekeznek kelteni, és ezzel növelik népünk szenvedését. A magyar 
demokrácia eddig minden problémát, mely elé a történelem állította, megoldott. Amikor napirendre tűzi, végezni fog azzal a reakcióval 
is, mely az egyház köntöse mögé búvik. (Helyeslő, lelkes nagy taps.) Biztosíthatunk minden dolgozó magyart, hogy nem ismerünk tré-
fát az egyházzal szemben sem, amikor a földosztás eredményét, a földhöz juttatott 700 000 magyar paraszt érdekeit meg kell védeni. És 
ugyanúgy biztosíthatunk minden magyar hazafit, hogy az 1848-as nagy nemzeti hagyományokat, amelyek mindannyiunk előtt szentek, 
még a bíboros hercegprímástól sem engedjük bemocskolni, meggyalázni. (Helyeslő, nagy taps.) Azok a jóhiszeműek pedig, akik nem 
voltak tisztában eddig azzal, hogy hova visz az út, amire Mindszentyék szeretnék lökni az országot, most megértik, hogy ezek az urak, 
ha 1848-ban éltek volna – akkor Haynau és az osztrák zsoldosok oldalán küzdöttek volna Kossuth, Petőfi, a magyar nép meg újhodása és 
felemelkedése ellen. Ma, 1948-ban a demokrácia, a földosztás, a hároméves terv és a béke ellen küzdenek. Mert legyünk tisztában azzal, a 
reakciónak, köztük az egyházi reakciónak tervei megvalósításához csak egy reménye van, a véres, pusztító háború, a magyar nép újabb 
százezreinek nyomora és pusztulása. A reakció ma a háború, a pusztulás, a nyugtalanság és a mérhetetlen szenvedés. A demokrácia pe-
dig a béke, a nyugalom és sokat szenvedett hazánk felvirágoztatása. (Nagy taps.) Ezért vagyunk mi, magyar kommunisták, demokraták, 
és ezért fogjuk végigvinni következetesen és megalkuvás nélkül a népi demokrácia minden célkitűzését. A csatát vesztett reakciót mód-
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szeresen, lépésről lépésre fogjuk kiszorítani, bárhol is keressenek tanyát, és éberen fogunk őrködni azon, hogy ne szervezkedhessenek, 
és ne zavarhassák nemzetünk felemelkedését.
[…]
A magyar reakció – ismételjük – még távolról sem adta fel a harcot, és bár helyzete, veszteségei után, eléggé kilátástalan, még mindig 
külföldi imperialisták segítségében reménykedik. Ezt megállapíthattuk októberben, mikor a régi úri rend híveinek sikerült valóságos há-
borús hisztériát létrehozni. A magyar demokráciának és minden kommunistának ebben a helyzetben módja volt újra tapasztalni, hogy 
pártunk résen áll, és tudja a kötelességét.

Kedves elvtársak, a panaszkodásnak csak úgy, mint a suttogó propagandának szerepe van a demokrácia és a reakció harcában. A reakció 
a panaszkodáson keresztül akarja fokozni az elégedetlenséget, vagy a panaszkodásokon keresztül akarja elmosni, elkenni az a tényt, 
hogy a demokráciának igenis nagy sikerei vannak. 

Sós elvtárs beszél arról, hogy hiba volna az egyházat a reakcióval azonosítani. Én ezzel teljesen egyetértek. Nekünk tucatszámra vannak 
írott bizonyítékaink arról, hogy a demokratikus alsó papság igen jelentékeny része egyáltalán nem ért egyet azzal a reakciós vonallal, 
amit mondjuk Mindszenty visz. 

Az elvtársak aránylag keveset beszéltek itt a még megmaradt reakcióról. Az volt az érzésem, hogy talán túlságosan sikerült meggyőznöm 
a konferenciát arról, hogy a reakció meg van verve. Ezért szeretném figyelmükbe ajánlani Leninnek azt a tanítását, hogy a megvert ellen-
ség, amikor rájött arra, hogy mit veszített, megtízszerezi erejét, és úgy fog ellentámadásba menni. Mi tehát ne felejtsük el ezt, ne bízzuk 
el magunkat. Tartsuk mindig szem előtt, hogy olyan ellenséggel állunk szemben, amely évszázadokon keresztül minden vereséget kihe-
vert, és most, hogy a földre terítettük, még rendkívül komoly itthoni és még komolyabb nemzetközi tartalékai vannak. 

Forrás: Rákosi Mátyás: A fordulat éve. Szikra Kiadás, 1948, www.mek.oszk.hu




