
Val6szintileg tathr szarmazasa miatt volt szimp atiaja a
magyarok irant es a palyaudvari bucsu ztataskor mondta:
"Ne feledk ezzek meg arrol, amit tavaly a Keleti p6lyaud-
varon mondottam. "

Hogy mire celzott, mire figyel meztef.ett m6r 195 5 osz6,n,
azt csak 1956. oktober 23-a utan ertettem meg.

ugyaligy, voltam a "fonadalmi uton megvdltozik"-kal is,
amit KADAR JANOS mondoft nekem lg5 6. julius lg-6n,
egy szerda ddlut6ni napon a Pest megyei P6rtbizottsag
Arany J6nos utcai pirthazitban.

Hozmdnyek a kovetkezok: 1956 nyar6nak elejen frilembe
jutott, hogy Gegesi-Kiss P6l , &zorvosegyetern rektora olyan
knjelentest tett volna, hogy en mdr l0 eve vagyok a torv.
orvostani intezet adjunktusa es ezert nem artana, ha dtven-
nem egy nagyobb videki prosectura vezeteset. Mindjart
tudtam, hogy Kelemen Endre rigykcidik ellenem Alapy
Gyula segitsegevel Gegesi-Kiss Paln6l. A harc mar lg45 ota
folyt kdztem es Kelemen E,ndre kdzdtt, mert nem voltam
hajland6 turni hibas vagy tudatosan hamis orvoss zakertoi
velemenyeit, aminek az lett a kovetkezmdnye, hogy Alapy
Gyula szerint: "T'am6ska akada lyozza a szocialista iga zsitg-
szolg6ltat6st", el kell ttintetni a szinrol, vagy f-egyelmi
elj6r6ssal, vagy pedig bele kell "keverni" vala*.lyik kem-
perbe, el6szor rnint tanut, aztan mint vfdlottat.

l0 ev alatt sok mindent megdltem, de nem reagdltam
r6juk. Amikor azonban Gegesi-Kiss kijelentdseirol
drtestiltem, ugy 6reztem, tennem kell valamit. Korabban
soha protekciot nem vettem igenybe. 1956 juliusdban ugy
lfttam, hogy elerke zett az alkalmas idopont a Kelemennel
valo leszamoldsra. Akkor lett ugyanis Kad ir Jhnos a politi-
kai bizottsag tagtra, a pfrt fotitk6r-helyettese. 6t artatlanul
bortonbe csukt6k, 6 ismeri az Iga'zsagtigyi Minis zterium
filtal meggy alazott jogs zolgaltatasi normdkat, eloiritsokat,

cs ugyanazon velemenyen van, mint aztTardy Laios "Szag-
gatott kr6nika" c. visszaemlekezdseiben irja, nevezetesen,
lrogy az igazshgszolgtitatas zsrvanyok kezebe kertilt,
bun6z6k tilnek az rigyeszi es a bfroi szekben, mig ugyanak-
kor ilrtatlanok a vadlottak padjan.
I 956 julius elso feleben felhivtam teh6t telefonon KADAR
Janost a Pest megyei Partbizotts6gon es mondtam neki,
lrogy szeretndk vele neh6ny dologrol reszletesen besz6l-
getni. Mire 6, szo szerint: "Jojjdn szerd6n du. 4 6ra ut6n,
ugyanis azazenun. szabadszombatom, akkor senkinek nem
szabad zavarnia, teh6t tudunk nyugodtan beszdlni."

195 6. julius I 8-6n, szerdan deluttn 4 ora utfn beleptem
Ltz. Arany J6nos utcai phrthaz,ba es mentem KADAR dol-
goz6szobi$fha. Nagy, majdnem teremszeru helyiseg volt,
de kevesse bebutorozva: froasztal, konyvszekr6ny ds egy
borgarnitirra doh6ny zoasztallal. Az ridvdzles ut6n leultiink
a kenyelmes , nagy fotelokba es - a szokdsnak megfeleloen

6ltal6nos, de kdzombos szoveggel indult a beszdlgetes.
Aztin ratertem az egyetemi allapotokra, a hallgatok hangu-
lathra.

Itt mindj6rt meg kell mondanom, hogy a legalabb
negyor6s "besz6lgetes" ldnyegileg monolog volt, merti ofor-
m6n mindig csak 6n beszeltem, KADAR alig, legfeljebb
lrtimmogott. De - ugy tudom - ez a politikr"rsok met6dusa,
6k elsosorban adatokat, tenyeket szeretnek hallani a

beszdlopartnertol, maguk azonban szofukarok, nehogy
valami kote lezo vagy felremagy arazhato kij elentest
tegyenek.

Aztfn r6tertem a magyar, un. igazsitgszolgtiltatasra, ds

rrregtortdnt esetekkel rgazoltam KELEMEN Endre ig. or-
vosszakerto k6ros mrikodes6t, aki nemcsak "fut6szalagon
gyartotta a hamis vdlemenyeket politikai vagy politikai
ic I legu perekben, de az 50-es evekben Magyaror szagon meg
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a gyogyito orvosi munk6t is h6tr6ltatta azfiltal, hogy az
tigy6szseg segitsegevel muhiba gyanuja cfmdn mindl t6bb
korhazi halottat igyeke zett boncoltatni , azzal a meggon-
dol6ssal, hogy a foglalkoz6stol eltiltott tigyvdd felhajt6ja,
tizletszerzoje, penzt tud kizsarolni a b.tjedt orvost6l egy
"kedv ezo" zarovelemeny ert. Minden "beavatott" tudta ezt,
de ALAPY csak nevetett, amikor HOCHVALTER r. or-
nagY, a Fokapitanys6g 6letvddelmi osztfiydnak vezetoje
mindezeket ir6sos jelentdsekkel btzonyitotta. A rendSrs6g
"bizalmi csoportja" (bels6 elharit6s) ugyanis Hochvalter
utasftas6ra figyelds al6 vette Kelemen mtikodds6t.

De jol tudta ezt DOLESCHALL Frigyes egdszsdgrigyi
mini szter is, "de tenni nem mert" (Szabolcska Mih6ly), mint
a sv6b legenyek a salzburgi csapszekben. Engem biztatott,
hogy folytassam harcomat Kelemen ellen, o azonban csak
a kulisszitk mogott allhat segitsegemre, espedig azert, mert
"cukorbeteg a fiam , diehsan kell etkeznie, napi 500 gprigat
sonk6ra van sztiksege, amit dn csak a miniszteri frzetesbol
tudok fedezni. Kelemen "j6 kapcsolatait" tudva, nem
kock6ztathatom miniszteri 6ll6somat, mert a fiam halitlilt is
jelentheti ." A2500 gprtLgai sonka mutatjaorsz6gunkn akazt
a lesujto 6lIapot6t, mely az 56-os esemdnyek masodikft,p:-
sdnak kialakul6s6h oz vezetett.

Szerintem ugyanis 1956 klasszikus, hfrom felvon6sos
gorog tragedia volt: I. Kifejlds, II. Tetoz6s, III. Buk6s.

Adatokkal megal apozott elmdletemrol k6sobb irok egy
tortenesz szakvelemenyt; pillanatnyilag csak a Kaddr-
beszelget6s, meg az 500 g prhgai sonka miatt "szurtam be".

Teh6t folyt a monologom Kddirral, hasonlo konkrdt
pdld6kkal es az o viiasza- rovid es szetereotip - rendszerint
azvolt: "Igen, vannak mdg hib6k, de azert nem apirtfelelos,
az ideologia ds a rendszer helyes, hanem egyes szemdlyek,
akik hib6kat kovetnek e[."

Probfltam "felhergelni", provokative mondottam neki:

"Nem 6rtem, hogy tud maga R6kosi M6ty6ssal egy asztalhoz

letilni, tan6cskozni azzal a bitang gal, aki maght bortonbe

csukatta, ahol kivert6k a fog6t, letdptek a korm6t,
osszezfztik a herejet (a kikosarazott Vladimir bosszuja),

szt$iha hugyo ztak." Nem reagfit. Nem mondott sem igent,

sem nemet. ugy tudj 6k, hallgat, nem besz6l a tdrtentekr6l,

rnert nem aka{a, hogy me galfntat6sa nyilv6nos t6ma

legyen. Akkor pl. fgy besz6ltdk - lehet, hogy csak legenda

-,-.gy pb-tilesen felhozta az AVH kegyetlen m6dszereit,

rnire R6kosi "ellens6ges propa ganditnak" mondotta a hamis

v6daskod6sokat. K6d6r erre kivette szil6b6l a fels6 prot6-

zisdt 6s a tan6cskoz6 aszlal sima lapj6n a szemkoztr til6

Itakos rhoz cstiszt atta, mint a vadnyugati filmek bad ftban a

whisky s poh aral szok6s.

Felemlitettem bortonbeli megveretesdt az6,rt, mert ugy

tudtam, hogy amikor az csal 6dja tudom 6s6ta jutott,
panass za| fordultak a piffi vezetosdgdhez. Kelemen Endre

v rzsg6lta volna meg a b6rtonben 6s " s6rtetlennek"
velem 6nyezte.

Minden erSlkodesem hi6baval6 volt. Kozismert jdghideg

nyugalm6bol nem tudtam kil6ditani. M6r sotdtedett kint;

amikor sz6 szerint a kov etkezoket mondta:

"Maga jol tudja, hogy Jezus Krisztus azlsten fia volt 6s

rrr6gsem tudta megv6ltani 33 6v alatt avil6got. Mi, kommu-

nist6k nern vagyunk istenfiak ds meg csak 10 eve vagyunk

uralmor, nem v6rhatja el, hogy mfr minden rendben legyen

irz ors zhgban." (K 6dtr "nagy bibli6s" volt. M6r a borton el6tt

is. Pirtgyiilesi beszddeiben gyakran tdezett a Bibli6b6l.

l;,zert a nagy "nyelvcsap6sokkal" magifi minden szemdlyi

valtoz6skor a felszinen tart6 Apro Antal p6rtkozponti

tlnacskoz6sokon, hogy R6kosi Maty6st megnevettesse:
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"Milyen kar, hogy nincs jelen K6d6r elvtars, biztosan meg-
talfind a kerddshez 6116 megfblel6 bibliai iddzetet" .)

A fent frt "kenetteljes" szavaira dn olyan dtihos lettem,
hogy az asztalra csaptam es szo szerint a kovetk ezoket
mondottam neki: "Ha te ilyen htilyesdgeket besz6lsz, akkor
nincs 6rtelme velem tfrgyalni."

Felugrottam a fotelb6l es gyors leptekkel mente m az ajt6
fel6.

K6dar fblugrott, mondhatni ut6nam futott, az alton6l elert,
jobb felso karomat megfogva visszahuzott, 6s szo szerint a

kovetk ezo tort6 ne lm i fo nto s s 5gu k i ny i I atkoztat6st tette :

"Nono, r€ legyen olyan heves, legyen meg egy kis
ttirelemmel, vfrjon nyugodtan es ezt mondja meg az
egyetemi hallgatoknak is elarulom mag6nak, hogy itt
osszel, okt6berben forradalmi {rton sok minden meg fog
v|ltozni. "

Nos, most m6r vildgos informdciom forr6sa. ugy gon-
dolom, eleg hiteles. Erre en BALJAKIN 1955-beli "figyel-
meztetesere" alapozom vdlerndnyemet, miszerint 1956 ok-
tobereben Budapesten sem forradalom, sem ellenfor-
radalom nem volt, hanem egy allamcsfny.

A tetel levezeteseh ez,bebizonyitas6h oz a kdvetk ezo ada-
tokat, tenyeket has znalom fel:

I . A tortenelmi esemdnyeknek hos szu, sok 6vre
visszanyulo gydkerei vannak. Az I 956. oktober 23-imagyar
esemdnyek magvait Phrizsban vetettdk el 1947. febru6r
l0-dn. Ekkor kotottdk meg a magyar-szovjet bekeszer-
zodest, melynek kdvetkezteben megszrint a hadidllapot
Magy arorszag ds a SZU kozott, a "megs zallo" csapatok
elhagyt6k az orszag tertiletet, de visszamaradhattak irn.
irtvon albtztosfto egysdgek, mert Ausztria egy reszetov6bbra
is oroszmegszfilLfts alatt maradt 6s ezen csapatok ellat6sa a

Csap-Budapest-Becs vonalon tortdnt. A bekesz erzodesben

azonban azI is alilirtfik, hogy az osztr6k bdkes zerzodest

kovetoen egy dven belul az "ittvonalmodosit6k" is ki-
takarodnak.

2. Ismerve az oroszok mentalit6sat - 70 ev alatt soha

szavukat, szerzodeseket be nem tartottilk -, eleve nem gon

doltak a kivonul6sra. E,llenkezoleg, a Tito-iigy idejeben

l enyegesen megszaporodtak az " ittvon albtzrosit6k", noha

.lugos zlavta lerohanasaval a magyar honvddseget akart6k

rnegtis ztelm. (De ez egy rn6s fej ezethaztnk szomorir haboru

utani tdrtdneteben.)
A "megbonthatatlan" szovjet-magyar "bar6ts6g", mas

sz6val az orokos meg szftll6s drdekeben beledpftettek, bele-

csempeszek a beke szerzodesbe egy paragrafust, rnely lenye-

gileg az egesz szerzodest annull6lta, egy drtektelen papirda-

rabb6 degrad tita" Kik6tottek, hogy amennyiben fenn6ll a

"fasizmus" visszaallitdsanak veszelY€, akkor joguk van

Magyarorszhgra bevonulni. A "veszelly" megftdlese az o

szaluk i'zetol ftggott es a "visszatdreshez" nem igenyeltek a

pragyar korm fny "behiv asat, az az o szuverdn joguk volt a

"nemzetkozi jog" szerint is elismert bdkeszerzodes alapjan.

3. 1955. majus 15-en - 10 ev vajird6s utdn ._ megsz{iletett

Lrr, osztrak semlegess6gi szerzodes. A szerzodes

rrregkoteseig eltelt 10 ev, eS ma ga a "Szerzodds" mutatja az,

i rrrperialista orosz politika valodi arcat. Ilyen " szerz6ddsre"

rr pern zetkbzi jog szerint semmi alap nem volt, mert Ausztria
pern uzent haborut a Szovjetuni6nak, vele harcban nem 6llt,

cs ha a ndmetek tildozese kovetkeztdben orosz csapatok

licr-Liltek Ausztria tertiletdre , azt az "tildozds" befej eztevel

azonnal el kellett volna hagyniuk. 1945-ben minden joger-

zckkel renclelkezo ember igy gondolta, hiszen Ausztria volt

I litler elso ald ozata. AzAnschluss-szal megszunt az lniillo
osz,trak allam, Nernetorszag tartomanya lett 6s |gy a

" lcl:;zabadftott", ismet szuverdnne lett Ausztrtat nem lehet
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Hitler cselekedeteidrt felelossd tenni. Nem igy az oroszok.
Csak akkor voltak hajland6k Ausztriabol kivonulni, ha
Ausztria semleges lesz 6,s azonftltil meg hdborus k6rpotl6st
is fizet a Szovjetunionak. Az orosz szemtelensdgnek a ma-
gasiskol6j a a semlegessdgi szerzodds.

4. Mdg ma sem tudott okokbol l0 6vi huzavona ut6n
viratlanul, mert senki sem remdlte ldtrejott az osztr6k
semlegessegi szerzodes 195 5. m6jus I 5-dn, aminek az
kellett, hogy legyen automatikusan a kovetkezml,nye a

pirizsi szerzodd s be n v6l I al t kote I e zettsegnek me gfe I e I 6 e n,
hogy 1956 oszen Magy arorsz6gnak is oroszmentesnek
kellett volna lennie.

F,z azonban stratdgiailag lehetetlen volt. Az orosz csapa-
toknak Ausztri6bol, Magyarorszhgbol valo tavozdsa azzal
egyenlo, hogy a Varsoi Szerzodes iillamainak ddlnyu gati
szarnya nyitott kapuv6 v6lik, mert Csehszlovftki6ban,
Ausztriitban, Magyarors zhgon, Jugo szl|vrfhan nincsenek
orosz csapatok. Az ausztriai kivonul6st tehat ugy kellett
megrendezni, hogy egy idoben a "nyitott kaput" becsukni
Magy.a r or szag vdl to zatlan me gsz filIf,sfw al .

Es erre "j ogos " lehet6seget adott a fasizmus
visszatdresdnek veszdlye. Nem kellett ahhoz semmi m6s,
csak tigyesen, agent-provokatSrok segftsdgdvel kiv6ltani. A
KGB-nek nagy gyakorlatavan az 1956-os ellenforradalom-
hoz hasonlo nepi megm ozdul6sok szerve zes6ben,
kivitelezeseben. Magy arorszagon ktilonosen konnyu volt a

hely zet, mert segitsdgre aIIt az egesz apparatus : p6rt,
rend6rs6g, AVH, honvedseg, hiszen az allamcsfnnyel el-
s6sorban saj6t b6niket 6s osszelopott vagyonukat tudt6k
menteni. Nagyon is jol tudt6k, hogy az oroszok kivonul6sa
egyet jelent bitorlotthatalmuk 6sszeoml6s6val, mert nem a
nep bizalmara, hanem az orosz szuronyokra volt alapozva.

A p6rtkozpontban az volt a nagy kerdes: mi a teend6'

lrogyan lehet "6tmenteni" egdszben vagy rdszben a ptLrt

uralm6t, szerep6t. A vdlemdny , dz elkepzelds iitalthan az

volt: szelepeket kell nyitni , dz evek alatt fblhalmozodott

f esztiltseget lassu f olyamatoss6ggal kiengedni. Ha az

oroszok kivonuldsa ut6n az "6tmenet" rohamosan t6rtenik,

akkor az rcbban6s szeri lesz.

Honnan tudom min dezt? Csalfdi kapcsolataim adj6k meg

a feleletet.
Sogorom volt Lukacs (Rosenberg) Iv6n, aki a Tuske u. 8'

sz. alatt lakott. 100 oA-os zsido volt, banktisztviselo 6s a

zsido torvdnyek idejeben allas6b6l elbocs6tott6k. lv6n ro-

koni kapcsolatban 6llt Szilfgyi Pal textilkeresked6vel, a

r6dioriporter Szil6gyi Janos apjaval. Szil6gyi P61 is zsido

volt es igy neki is be kellett csukni a boltot. A katasztrofalis

kovetk ezmeny ugy lett elh6rity&, hogy feles6geffi, Luk6cs

Kri sztrna- Rosenberg Ivan felesdge: Lukacs Ilona n6vdre -
f-eladt a gyogyszereszi foglalkoz ilstfids mint I 00 oh-os "arj A"

irtvette a textilb ehozatali irod6t 6s tudott a jovedelemb6l

ket-h6rom zsido csal6dot ell6tni, t6mogatni.

Szil6gyi P6l felesege Grampoch Lenke, akinek a huga,

lla, Vir6g Karoly felesege volt. Vir6g K6roly szinten a

'l'tiske u. 8. sz. alatt lakott, szereny, kertes csaledi h6z

cnreleti ketszob6s lakas6ban. Luk6cs lv6nnak a fbldszinten

volt h6romszob6s 1ak6sa. Vir6g K6roly tanult mestersege

szerint szobafesto volt, es mint ilyen, APRO Antal jo

lrar6tja, mellesleg azonban KADAR Janossal egyitt" az il-

I e'g6l i s kommunis ta pfrtegyik v ezeto szemdlyisege. Sogora,

Szilagyi P61 aptrtpenztfrrosa, illetve kesobb (1945 utan) a

( )1z.das6gi Osztftly vezetcij e, majd kdvet Ddl-Amerik6ban,

kcrcskedelmi attas6 Stockholmban. Vir6g K6rolyt 1944

pyrlran elfogta a Gestapo 6s val6szinuleg Kom6romban,

| 911 oszen agyonl6tt6k. igy 6zvegye, Grampoch I la

2B+ 285



"nemzeti nyugdljas" lett ds mert gyermek nem volt, APRO
Antal h6ztart6sin vezette, nevelte az Apro-gyerekeket, mert
Aprond Kl6ri is dolgozott. 6 l%7 -38-ban Moszkvaban a
KOMINTERN-iskol fhan kapott kikepzest agrtdciora es
pirtszervezl,sre. Az iskol6nak csak ktilfrldi taga, tanuloi
voltak es fo feladatuk volt a ktilfrldi kommunista pdrtokban
"feltigyelni" es a moszkvai p6rtkozpontnak jelenteseket
tenni. Termdszetesen egyben KGB tigynokdk is voltak.
Aprone kezdetben a BM-ben dolgozott, kdsobb kenileti
parttitk6r lett. Apro Antal - eml ekezetem szerint - akkor a
Bimbo riton lakott, Ytragnenak csak le kellett set6lnia a
Ttiske utc6bol az Apro-villfthoz.

1950-t6l 1960-ig hdtvegeken, szombat vagy vasfrnap
ddlut6nokon - tavasztol oszig- gyakrAn voltam a Ttiske utca
8-ban, pingp ongoztunk, uzson naztunk. Vir 6gne is koztrink,
ds olykor jott Szildgyi P6l is felesdg6vel, a sz6ke vagy
hidrog6,nezett Lenkevel, rnfg Ila sotet, majd fekete hajri volt.
A hdlgyek csevegtek, a fdrfiak - Lukacs Iv6n, Szi l6gyi p6l
es 6n - term6szetesen foleg politikdrol beszeltek. Nemcsak
Szilagyi Palinak, mint diplomatfnak voltak jo drtesrilesei,
de Luk6cs lvdnnak is, mert az ARTEX ktilfrldi piackutatoja,
piacsz erzoje lett es honapokat tdltdtt hol Londonban, hol
Stockholmball.

Az osztrdk semlegessdgi szerz6des megkotdse utdn az
volt a beszddt6ma: mi lesz, ha az oroszok Magyarors z6got
is kitirftik? Erdekelve voltak mind a ketten, Lukdcs tv6n ds
Szilagyi PAl, nemcsak azdrt, mert pdrttagok voltak, hanem
foleg azdrt, mert zsidok voltak. A pesti zsidok kozott az
osztrak semlegessegi szerzoddst kovetoen val6s6gos p6nik
tdrt ki, magyarorszhgi pogromtol feltek.

Gondolom, az olvas6 nem tart antiszemit6nak, hiszen m6r
eddig is el6rult&ffi, hogy zsido s6gorom volt ds ehhez a
tenyhez objektivit6som alittitmasztasara kiegdszitdstil

rn6g hozzafuzom, hogy 1944. mafcius 1 g-dt kovetoen

eletem kockSztatasaval tobb zsidot mentettem a de-

port6l6stol . F.zek ellendre is azt kell mondanom ds sok

zsido is aztveli - nem volt helyes azatelhetetlenseg, ffIellyel

lg45 ut6n a zsidok minden vezeto 6ll6st, fontos funkciot a

korm6nyban , a p6rtban, az 6llami gazgatasi szervekben,

ktilonosen az AVH-b3n, de az egyetemeken,, 7z

Akademiaban, a kultuszminis ztetrumban stb., ffi?guknak

kaparintottak, 6s igy a 45 dves orosz megsz6ll6s nem egy

prolet6r, hanem egy zsido diktaturfval lett azonos. Sokan

beszeltek zsido- rasszizmusrol es n6pszeru volt a kovetkezo

vicc: "Mi a ktilonbseg a jeruzs6lemi es a pesti korm6ny

kozott? Az, hogy a jeruzsflemi korminynak van egy arab

tagja is." A pesti korm6ny akkor kivetel nelktil zsidokb6l

etiott, teh6t nem volt meg egy magyartagia sem." igy drtheto

az az aggodalom, hogy az oroszok kivonulas6t koveto

rendsze rvaltoz6sban a l0 6v szenvedesei6rt , meg-

ilaztatas 6ert felelosseggel tartozo 6s megbtintetendo

szemelyek j or eszt es elsosorban zs.d6k lesznek.

Megv filaszolando kdrdds es egyben feladat volt: hogyan

lelret az elvfrhatokat elh6ritani, vagy legalAbb mdrsekelni.

A megoldast apirtvezetosdge a lassir, de permanens "6tme-

rretben" (atmentesben) lfnta. 
.

Ennek a taktik6nak egyik elso r6,sze volt a Petofi Kor

lctrehfv6sa. Sokat beszelnek ma a Petofi Kor "forradalmi"

szerep6r6l, de hallgatnak arr6l, hogy a p6rtkozpont "ledny-

virl I a\ata" volt, az "athangol6s" szerepdvel. A partkozpont-

lrirn Kiss K6roly volt trtnyit6ja 6s felelose a Petofi Kornek.

o, teh6t Kiss Kfroly irta el6 a "vitaindito temat, az eload6t,

rf c rn6g a kozbeszolok szemdlydt is. A meggy ozodeses

I'^NCZOS G6bor csak azt tette, amire Kiss K6rolytol

trtusf tast kapott. A Pet6fi Kor mukodtetdsdvel kapcsolatban

,t/, volt a PART elgondol6sa, hogy zfffi legyen, s a ktilon-
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bdzo, foleg 6rtelmisdgi 6rdekcsoportosul6sok kepvisel6i,
btintetdst6l valo felelem ndlktil kikiab 6lhatj6k sokdves s6rel-
meiket, csalod6saikat. A becsapott, elnyomott es kizs6k-
m6nyolt munk6soszt aly szamara ugyan ezert voltak mdr
evek ota az " 6llamilag tdmogatott" hetv6gi labda-
rugomeccsek, a regi "panem et circenses" r6mai politika
"szocialista" vfiltozata. Az volt a hetvegi gozkiereszt6
szelep, ott kiordithatta magffi az egesz hdten 6t drihcin go,
rosszul fizetett, t6rsbdrletben 6rlod5, dlelmezdsi, bev6sdrlasi
nehezsegekkel ktizdo dol 9oz6, akinek azonban azt kellett
dnekelni: "Nincs a foldon gazdagabb, szebb orszdg, minden
ember erzi, hogy szabad!"

Az "ir6k lf.zaditsa" sem volt 6szinte, vagy spont6n. Ma
mar nehez m e 96l I ap f tan r, bizony itani, ho gy az Ir ok S zo vet-
s6ge, illetve annak valamelyik tagla kapott-e utasit6st a
p6rtkozpontt6l. De mdg elke pzelni is neh 6,2 a "megterdsdt"
annak a MERAY Tibornak, aki szerin t azelvetemrilt ameri-
kaiak hal6los betegseget letreh ozo bakteriumokkal fertozott
c s e re b o garak at szortak I e Ko re a homeze ire . M i nd en bizony -
nyal lem volt meggy ozodeses kommunista - Szt6lin-dijas
ACZEL Tamirs kollegajflal egytitt -, hanem csak bdrtoll-
nok, aki a mindenkori tlzeto gazdirinak szi$a ize szerin t irt
es fr. R6juk is illik, amit aSzabadNdp 1956 oktobereben frt:
"Hazudtunk reggel ,hazudtunk ddlben,hazudtunk este". Ha
a ldlek mdrnokei - helyesebben mond va a ldlek mdrge zoi
nem is kaptak direkt utasft6st a pdrttol, voltak annyiraintel-
ligensek, hogy mintj6 orrf patk6nyok, kello id6ben megszi-
matoltak az oroszok kivonul6s6t kdvet6 veszelyt es igye-
keztek menektilni a Dfxid-csillagos vords giilyirol, -.ty-
nek als6 traktus6ban az Internacion6l6 titemdre huzthk a
nehez evezolapffiokat egy, az on6llo sitgirtol megfosztott
orszhg lakoi . Ereztek, hogy hamarosan, a sors ironriLJakdnt,

tdrtdnelmi fintorkent, rajuk tit vissza Petofinek dltaluk
kordbban sokszor rdezett sorai:

Habdr felill a galya,
S alul a viznek arja,
Azert a vfz az ilr !

Igyekeztek teh6t mdg a "tenger felt6mad6sa" elott, a

v frhato nd p fe I ke 1 6 s e I 6tt m aguknak j obb p ozicr6t bizto s i tan i
a soron kov etkezo rendszerben.

Az irok pdlfordul6sa - nem pedig lilzaditsa - azonban jol
jott a pirtnak, mert akarva, nem akarva el6segitette a mes-
ters6ges "ellenforradalom" megszerye zdsdt, alkalmas volt a
kulisszdk mogott 6116 pifft szerep6nek elkend ozesere es egy-
ben az "ellenforradalom" leverdsdt kovet6 "for-
gatokonyvi " eloiritsok szerinti kotelezo - lesz imolhsokhoz
bunbakokat szolgfrl tatott.

A Pet6fi Kdr vitatkozor, m6rmint a be nem avatottak,
abbol a naivan t6ves elgondoldsbol indultak ki, hogy az

osztrak semlegessdgi szerzodeshez hasonl6an az oroszok a

pixizsi bdkeszerzodest betartv&, Magyarorsz6got is ki fogi6k
tiriteni, 6s azt kovet6en visszadll az 1949 elotti koalicios
allapot, kormhnyzat, melyben a "baloldali blokk" (KomffIU:
nista, Szocdem., Parasztp6rt) eldg eros lesz ahhoz, hogy
megbrrzzek a "szocializmus vivm6nyait" . Az oroszoknak
azonban esztik 6gtban sem volt Magyarorsz6got kitiriteni.
Nem tehett6k, strat6giai okbol. A p6rt sem mondhatott le
j elenldttikr6l. Baden bei Wienben m6r I 95 5 nyar6n
megterveztek maraddsukat, amit "legalizalni" tudott a
phrizsr b6ke szerzodessel, annak a "fasizmus vis sza-
terdsdnek vesz61y6ve1" kapcsolatos paragrafusaval. E zt bi-
zonyitja BALJAKIN 1955 oszdn tett kijelentdse. Nyilv6n-
val6, hogy az osztr6k szerzodds megkotesekor az orosz
fohadisz6ll5s tisztjei megvitatt6k Ausztria kiuritdsenek
rn a gy a r or szagi von atkozfts ai t.

2BB 289



,

En ugy tudom, hogy az ausztriai orosz csapatok
ldnyegileg nem "hazamentek", hanem 6ttelepedtek
Magyarorszagra, foleg a Dun6ntulra. 195S-ben, de m6g
1956 elejen eprileteket foglaltak le itt oroszok szhmfira;
kaszarny6k, intern6tusok, szoci6lis gondozottak, ciregek
menhelyeit; s6t mdg bortdnt is.

ugy gondolom, hogy ma nincs akadftlya azt megal-
lapftani, hogy 1955-ben htny orosz katonai szerelveny
6rkezett 6s h6ny hagyta el CsapnSl az orszhgot. A Honv6-
delmi Minisztdrium illetekesei talfn lesznek olyan "6szin-
tdk", hogy el6ruljftk az 1955-ot kovet6en Magyarorszhgba
erkezo orosz egysdgek szftmffi es elhelyezdsdt. Az "ethe-
lyezes" rdszdt kepe zte az ausztriai orosz csapatok hadianya-
g6nak tfrolttsa. Ilyen cdlra 1955-ben lefoglalt6k az oroszok
a gdddll6i kastely gazdasirgi 6ptileteit: ist6ll,6k, magtftrak. A
hadianyag 1989-ben m6g ott volt.

E zek olyan t6nyek , tfrgyi bizonyftdkok, melyek iga-
zolj6k, hogy 1956. oktober 23-i "ellenforradalmat" az
oroszok mar 195 5-ben megterve ztek, kirobbantott6k,
levertek - 6s maradtak.

F,zert van az, hogy a mai orosz 6llamvezet6sdg nery
hajlando nyilatkozni 1956. oktober 23-rol , annak ellendre,
hogy a Parlament hivatalos riton kdrte ezt A k6rds
teljesfteset 1991 junius6ban azzal az indokol6ssal utasitot-
t6k el, hogy a tortdntek felelevenitese, ttsztaz6sa artana a

magyar-szovj et j o vi szonynak.
Ma egy kicsit mar tovdbbmennek. Oktoberben beismerte

a SZU ktiltigyminisztdriumi szovivdje, hogy I 956-ban hib6s
volt az orosz beavatkoz6s ds az a nemzetkozi jog meg-
sdrtesevel tortdnt. Rdszletes megbeszdldsre azonban most
sem volt hajland6, diplomatikusan elk6dosft6en beszelt 6s

a csel azvolt, hogy a "v6ltozatlan orosztililspont ismert" 6s

eppen ezert nem szrikseges a megtdrtdntekr6l beszdlni.

Pedig ellenkezoleg! Most, amikor beismerik, hogy a

nemzetkozi jog megsdrtesevel t6rt6nt, kell 1956. november

1-rol es az azt koveto 33 evrol beszdlni !

Forradalom, ellenforradalom, 6llamcsiny nem lehetseges

nemi lovoldozes nelktil. Ktilonosen nem lehetett 1956 oszen
pesten, ahol a vilagkozvelemdnyenek meg kellett mutatni,

hogy fasizmus, fehdrterror, antiszemitizmus van, 6lik a

zsrdokat ,, a kommunistakat eS ezert az oroszok be-

avatko zasa, marad6sa jogos. f egyver azonban nem volt a

polg6ri lakossag kezeben. 1945 ota a legszigorubban

kezdetben akasztassal - buntettdk a fegyverrejtegetdst. Az

"ellenforradalom" megszervezoinek tehat gondoskodni

kellett arr6l, hogy a part szolg6l athban ell6 "ellenfor-

radalmarok" kezebe elhiheto modon jusson fegyver. Ezert

Kopacsi Sfndor olyan utasit6st adott a rendoroknek, hogy

"rnegtamad6suk" alkalm6val minden ellen6llas nelktil,

azonnal adjAk 6t fegyvereiket az "ellenforradalm6roknak".
1956. oktober Z3-ineste 8 es 9 orakozott a saj atszememmel

lattam a Madach koruton, amint a "kdk" rendorok osztogat-

tak a pusk6kat az "ellenforradalm6roknak".
ilyen vonatkoz6sban MALE,TER Pel szerepe sem

cgdszen tiszta. Maldter a katonai szol galatra behivott 'omeg-

blzhatatlan" szem6lyekbol (para szt , kulakgyerekek), kik-

rrck kezebe fegyver nem adhat6, al akf tott mun-
kirsz6s zloaliak parancsnoka volt. Egy ilyen egyseg a Kilian-

luktany6ban volt. A laktany6ban igen keves fegyver volt es

,,.t'/, is szigorir ortzet alatt a vasajtos fegyverszobaban. Ok-

ttit'rer 23-6tmegelozoen ezonban sok fbgyvert szallitottak a

l( iliirn-laktany aba, es majdnem hogy orizet nelkul voltak.

l;,rcrl vannak olyanok, akik ugy velik, hogy a Kilian-lak-

rrr rry irban levo munk as-zaszloaljnak is fel kelle tt lazadni a -
:r Icrvnek megfeleloen - es az"ellenforradalmfrok" oldal|ra
;r l l ni. Meg is tortent, Maldterjovdhagyasaval. TOkoli targya-

290
'29 |



l6sa is felvet neh itny kdrdes t. J 6zan dsszel nem 6rthet6, hogy
egy, dz orsz6ga vddekezeset vezeto, ir6nyito had-
tigyminiszte r az ellens eg tihoritba megy szemdlyes tirgya-
l6sra 6s hozza minden elozetes biztosit6s, vddelem nelktill
Id6ben le akart lepni, hogy a megindulo orosz tdmaddskor
ne kel lj en intezkednie??

Az "ellenfonadalmi" fegyveres zendtiles nem erhette
meglepet6sszerien a pdrtot 6s a korm6nyt, mert SZUCS
Miklos vez!,rkari ezredes m6r oktober 20-in parancsot
kapott a honvddelmi minisztert6l, hogy szerkesszen meg
egy riado tervet, 6s gondoskodj6k Budapest fontos objektu-
mainak katonai vddelm erol, tekintettel egy v6rhat6 "ellen-
forradalomra".

Okt6ber 23-in ddlut6n 5 ds 6 ora kozott a Honvddelmi
Minis zteriumban tan6csadokdnt muk6d6 orosz alt6bo rnagy,
TYIHONOV mar tudta, hogy Budapesten "ellenfor-
radalom" van, melynek leverdsdre a magyar honvddseg
kdptelen, ds ez€rt szovjet csapatok beavatkozisa azornal
szriksdg€S, ds andlkiil, hogy elozetesen b6rki magyarral
beszdlt volna, felhivta ANTONOV hadseregt6bornokot, a
Vars6i Szerz6des vez!,rkari fondkdt 6s engeddlyt kdrt tble a
szdkesfehdrv6ri gdpesitett hadtest Budapestre val6 ren-
deldsdre es az"ellenforradalmi" er6k elleni bevetdsdre. An-
tonov az engedelyt megadta!

Teh6t nem Hegedus Andr6s, nem Maros6n Gyorgy
vetette tizbe az orosz csapatokat, hanem Tyihonov, dspedig
minden elozetes megbesz6l6s, kdrds, engeddly ndlktil.

Egy ilyen nagy horderejri, vil6gpolitikailag is kihato
intezkedest azonban saj ftt szakiiliramdg egy orosz altabor-
nagy sem tesz, ha el6zoleg nem lett megtervezve, ds Tyi-
honov fe I adata c sup an azakc i o i d5p ontj 6nak m e gha tir ozisa
volt.

Megindultak teh6t a sz6kesfeh6rv6ri szovjet egys6gek

pancelosai, hogy kell6 id6ben, kell6 helyen legyenek a "for'
gatokonyv" szerinti bevet6sre. Ismeretes, hogy Erdelyben m6r

oktobe r 2}-hnszovjet egysegek indultak a maryar hatitr fel6.

Megb izhato a dolgokba, a cdlkituzdsekbe beavatott

elvtarsak, foleg KISz-tagok, egyetemi hallgat6k, Petofi

korosdk is munk thakezdtek. Antiszemita feliratokat firk61-

tak a falakra. Reakci6s, fasiszta sz6lamokat hangoztattak,

tolt6k az esem6nyeket a beavatkoz6s jogoss6gtfi lgazolo

"ellenforradalom" feld. A korm6ny majd naponk6nti

ifialakit6sa rs aztvolt hivatv abtzonyitani, hogy 'Jobboldali"

erok a hatalom megsz erzlsere t6rekszenek. Nagy Imre 6s

Khdtr szerepe nem ttsztftzott. Minden val6szinus eg szerint

6sszej atszottak kezdettol a pfrtvezetos6ggel es az oroszok-

kal, hiszen mindkettojiiknek egzisztenci6lis erdeke volt,

hogy a ptrt, a rendszer uralm itt brztosit6 orosz megsz6ll6s

ne szunjon meg. Szerepuket nem minden meggondol6s

nelktil kaptak a "rendezoktSl". Egyresrt.alkalmasak voltak a

tomegek megteves rtesere, felrevezetesdre, vagyis arra, hogy

a pfffi" re formkommuni st6i " i s a R6ko si-kl ikk, zzoro szok el I en

fbrdul, m6sr esrt. az "ellenforradalom" leverdse ut6n felel6sse

lehetett tenni oket, 6s igy lesz6molni a r6gi ellenfelekkel;

hiszen "ellenfonadalmi magatart6suk" bebizonyitotta, hogy

korabbi megitelestik, elftelesrik nem volt megal apozatlan.

Nagy Imre sorsa beteljestilt. Kildfurtmegmenteffe Mtinnich, aki

rnint KcB-gener6lis, az 6llamcsiny egyik feliigyeloje es

iranyit oja volt. K6dar ugyanis Nagy Imrdhez hasonloan a ju-

goszl6v kovetsegre akart menektilni, de Miinnich - akatata

cllenere - a szovjet kovetsdgre vitte, mert ottalitlt6k alkalmas-

rrak a tort6n6sek tov6bbviteldre.

Dr. Tamaska Lorand
Aachen
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[II. sz. Ftiggel6k

- A Szittyakiirr 1gg2. mirrcittsi-aprilisi szamanak cikke -

A ROZSADOMBI TTZEI\HAROM

Miota 1991 junius6ban a szovjet hadsereg elhagyta
Magyarorszdgot es miota 6llftol ag szabadon val-asztott cle-
mokratikus kormanyavan a Magyar Koztitrsasdgnak, szinte
naponta vet6dik fel a kdrdds a nyugaton dl6 magyarok
koreben , hogy a mai korm,iny miort nem kepviseli a
magyarsiig erdekeit?

Az erddlyi ma gyarstrg ketsdgbeesett helyzete, afelviddki
magyarsag terroriziilasa, a delviddki magyars6g magara-
hagyasa felveti a kdrd6st: "Mi tdrtenik a kulisszak mcig6tt?
Kinek a parancs6ra hallgat a mai magyar korm iny ds a mai
magy ar kepvi se I ohaz?,,

A szovjet csapatok kivonulasa ota honapok teltek el ds
otthoni bartttainkon, latogatoinkon es megbi zhato hfrfor-
rdsainkon kereszttil vegre sikertilt osszeraknunk a mai ma-
gyar mozaikokbol a teljes kepet. Ma mdr vilagosan l1tjuk es
pontosan tudjuk, hogy miert hallgat a magyar kormdny!

A Reagan-Gorbacsov talalko zon a ket nagyhatalom
meg6llapodott abban, hogy vegreh aJtja a yaltai izerzodes-
ben el6f rt esemenyeket, megvalos itja Ndmeto rszftg
egyesftesdt ds megsztinteti a katonai megszallast a Koz.pl
Kelet-Europat jelento "szovjet csatlos allamokban,,. A
nagyhatalmi megegyezes biztosftotta a Balti Allamok ftig-
getlensdget ds hazdnk felszabadul fr;itt a szovjet katonai
megszall6s alol. Garantalva valaszt6sok tarttsitt es fenntar-
totta a meglevo hatdrokat. Azuj allamform6knak ds politikai

r-cndszereknek kialakulas6t rftbizta a rdszben felszabadulo

er-sz6gokra, illetve a kommunist6k tigyessegdre. Mindket

r ragyhatalom v ezetoje gy ozelmet kiv6nt j elenteni hazafele.

I{eagan "felszabaditotta" a kommunist6k tiltal megszellt

trrsz6gokat, Gorbacsov pedig "meg6rizte" a kommunizmust

" clemokratikus " form6ban.
A r6szletek kidolg ozasara magyar viszonylatban

I 991 . m6rcius 15-en (i6l kiv6lasztottek a d6tumot) keriilt sor

tl,egyrkrozsadombi villaban. A titkosnak szant gyulesen a

kovetk ezo "kiv6lasztottak" jelentek meg: a tavozo szovjet

5adsereg egyik t6bornoka, a szovjet titkosrend6rsdg egyik

czrede se, azamerikai kovetsdg egyik vezeto alkalmazottia,

Ltz amerikai k{mszolg6lat egyik magyarorszagi tisztje, az

izraeh titkoss zolgitlat egyik kdpviseloje, a magyar romai

katolikus, reformftus es izraelita egyhdz kepviseloje es 5

pragyar politikai vezeto, akik koztil 4 mavezeto tisztsdgben

van Magyarorszagon. Mik6 zben a magyar ndp tinnepelte a

pragyar szabads6g bekdvetkezdsdt a pesti utcdn, a rozsa-

clomb r ttzenhArom megt6rgyalta es al|irta Magyarorszilgtri

r-abszolgasagat es a magyar ndpnek idegen ig6ba hajt6sat.

A kov etkezo kdrdeseket vitatttrk meg:

l. A szovjet csapatok bekds 6s barritsfgos kivonuki-
sa Magyarorsz6gr6l.

Z. A Szovjetuni6 krirp6tl6s fit a hftrahagyott 6piile-

tekert 6s iavak6rt.
i. Barritsfgos politikai 6s gazdas:igi viszony ki6pft6-

s6t a Szovjetuni6 6s Magyarorszitg ktiztitt.
.1. Megakadrilyozirsrit minden szovjet ellenes tev6-

kenys6gnek.
5. A hatrirok ktilcsiinds megnyitrisrit a Szovietunio

es Magyaro rszitg kiiztitt.
6. A volt kommunista p ilrttagoknak mentesit6s6t

minden biintetds al6l.
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7.

8.

9.

A volt kommunista titkosszolgilat. hatfrtirsdg,
rendrirsdg tagiainak megvddesdt minden esetleges
megtorl6st6l.
A volt megbfzhato kornnlunistriknak rnfs pfrtok-
ban valo futtatrisrit a vilasztfsokon.
Az fllamvagyon ftmenteset volt komnlunistrik ke-
z(:be.
Az igazsitgszolgfltatis megtartdsft volt kommu-
nistfk kezdben.
Megbtinteteset mintlen zsido ellenes nyilatkozat-
nak, megmozduldsnak es szervezkedesnek.
Megakad 6lyozirsrit annnk, hogy jobboldali vagy
szelscijobboldali pfrtok indulhassanak vagy szer-
vezkedhessenek.
Letiirds6t minden revfzios megm ozdulfsnak 6s :il-
lando han goztatf sft annnk, hogy "il mAgyar ha-
trirok vdglegesek 6s azokon viitoztatni nem lehetl'.
Az rii magyar kormfny nern tarthat fenn kapcso-
latot jobboldali emigrfcifs szem6lyekkel, szerve-
zetekkel, csoportokkal.
A rom{nok, jugoszkivok, szlovrikok fel6 csal< ha-
rftsrigos nyilatkozatok ttirt6nhetnek a korm;iny
es a magyar kepviselcik reszdrril.
Az 1956-os esemenyeket, mint a kommunizmus
megiavftf s 6t celzo m azgalrnat kell bef llitani es

csak azakat szabad szohozjuttatni, akik ezt fgy
6rtelmezik.
A rnagyar hadsereget egyharmad fra kell cstik-
kenteni (pontosan eltifrtfk, hogy hrlny repiil(ig6-
piink lehet, hfny princdlosunk es hriny rak6tfnk).
A Szovjetunio az Stmentett kommunistfkon ke-
resztiil rnegtartj a politikai befolyrisrlt Magyaror-
szagon) az Egyesiilt Allamok viszont megerdsfthe-
to gazdasrigi befolyrisrit a magyar 6letben.

lg. Magyarorszfg teljes garancirit ad a magyarorszil-
gi nemzetis6geknek nyelvi, n6pi, kulturflis' poli-
tikai 6s gazdasrigi jogaiknak z varmentes gyakor-
lfsfra.

20. Magyarorszrig teljesen krirtalanitj 
^ 

a magyar zsi-

d6srlgot a mrisodik vitrighriborri alatt elszenvedett

sziirnyii vesztes6gei6rt.
Kisziv6rgott hirek szerint, vita csak a 13-&S, I 5-os 6s 17-es

pontokn6l volt, de a "j6zan" t0bbsdg hamarosan meggyozle

a h6rom e11en611ot arr6l, hogy ezeknek a pontoknak a garan-

tftlfusa rdsze a teljes megegyezdsnek 6s nern kepezi vita

tirgytfi.
A rozsadombi egy ezmenyt a rozsadombt ttzenh6rom este

9 ora 30 perckor irta ala, majd egymds eg6szsdg6re es a

"j ovend6 demokratikus Magyarorsz agara" i.iritettdk po-

harukat, 6s mint akik dolgukat jol vegeztdk, nyomtalanul

elttintek a budai ejszak6ban.

Itt van a titok . F-zert nyilatkoznak ugy a magyar "poli-
tikusok", mint ahogy nyilatkoznak. N6piink elfrukisrival
ftzettet( jelenlegi tiszts6geik6rt. igy sziilethetett meg 

^z
elsti kommunistrikb6l szabadon vflasztott magyar kor-
miny, amelynek vezetoi szolga m6don hajtjrlk v6gr9 a

r6juk erriltetett hathrozatokat. Ezert mondja Goncz Ar-
p6d a Nipon Simbum japfn lapnak legutobb adott nyi-

Iatkozatitban, hogy "a mostani magyar hat6rokat lehetetlen-

s6g megv6\toztatni, hiszen etnikat hatftrokat nem lehet

meghuzni, irgy, hogy az mindenkinek megfeleljen". Mi-
csoda balga ember, micsoda torpe "politikus". Erre mondt6k

areg: magyarok: "varga maradj a kaptafinti". Lehet, hogy

Goncz Arp6d jo iro vagy kitiino fordito, de ez nem hatal-

mazza fel arra, hogy ellens6geink iavttra itia meg a magyar

nemzet tort6net6t 6s arra sem, hogy hftat forditson a

magyars6gnak. 1956 ut6n o is bortonben volt - rovid ideig

il.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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-, de azutan azokkoze tartozott, akik elkezdtek emelkedni
a v6ltozo helyzetben, vdgril ts az elre kertilt.

1991. mfrcius l5-6n,, a rSzsadombon idegenek raktilk
le egy idegenek szfmfra j6 Magyarorszirg alapjait 6s a
j 6t6ks zab iiyokat al6ir att6 k a terveik v6 greh aj tf s 6ra al-
kalmas, gerinctelen magyarokkal. A mai magyar kor-
mriny megtagadhatnf az egyezmfiny v6grehajtrisft azzal,
hogy az alfrirfi felek leghatalmasabbja, amely dikt6lta a
pontokato ma mfr nem l6tezik. A mai magyar kormriny
kifllhatna 6s kiflthatna a nemzet test6rril leszakftott 6s

halrilraitClt 5 milli6nyi magyar6rt: a Felviddken, 
^Ddlvid6ken, Erd6lyben 6s ^ Kitrpitaljrln. Ugy anez

vonatkozik a magyar parlamenti k6pvisekikre, akiknek
80 szrizalfika a mrilt rendszer tink6ntes 6s htisdges kiszol,
gfl6ja volt. A r6zsadombi egyezm6ny Stmenti a kommu-
nistSkat 6s elpusztftja a magyar nemzetet. Ez6rt pedig
felelni fognak a tiirt6nelemben 6s a magyar nemzet szfne
elritto a rfizsadombi tizenhfrmak.

Ytitoznak az id5k, vfiltoznak az emberek. Az aradi
tizenhrirom az 6let6t 6ld ozta az6rt, hogy a Magyar
Nemzet 6ljen, a rilzsadombi tizenhirom pedig azzal
pr6b i,Jta menteni iinma Eit, hogy fekild ozta 

^ 
Magyar

Nemzetet. Szerencse, hogy a titkok nem maradnak titokban
6s most m6r tudjuk, hogy mi6rt nyilatkoznak 6s nyulaskod-
nak a mai magyar vezetok, akik pusztul6sba taszitjik 6s

idegen 6rdekek6rt eklruljrik a magyarsrigot!

Bakos Gyula
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