
Arni lglfi-hozvezetett

Miut6n Roosevelt meghirdette, hogy ellenfeleit6l csakfeltdtel ndlktili kapitu laciot fogad el, s ehhez a szabad-k6mtives angol ds szovjet kormany is cirommel csat lakozott,Ndmetorszag ds Magya rorszirg kdnytelen a h'borut vdgel-gyengtilds6ig folytatni. Az tg4s ma;usi n6met kapitul6ciout6n a n6met munkatihorokb6l mintegy 4s0.000, atffuszj irvinyt tuldl6 zsid 6 t'rtvissza rdszben korabbi lakhe-ly6re, rdszben ped ig a gyoztes 6llamokba - m6r akit be isfogadtak. Egy rdsztik p.oig a vildghdborun szerencsesenkfvtilrekedt orszhgokba. a t.gy olott dllamokban 610 dsvisszatdrt zsidos6g a lfithatatlan szabadk6mtives hatalomutasft6sainak megfelel6en a szovjet csapatok segitseg6velrcivid viilasztasi komddiasoro zat ut6n mag6h oz ragadta azadott orszitgok feletti tot6lis hatalm at. Azonnal mtikodesbehoztik a m6r el6
Masvarorsz6gon J 

"fffii,:lffi il#ljffff Til','i:r,,teljes egeszeben a zsidok 6ltal irinyltott szadista terrorin-tezmenyt' Nem tcirtdnt ezm6skdpp ,.* Lengyelorsz itgban,Kelet-Ndme torszagban, Rom6niaUurL Csehszlovdkidban,
Bulgariitban vagy akir Jugosz litviihan. 86r ez ut6bbibanment a szovjet hader6 biztositisa ndlktil is, de a szabad-k6mtivessdg itt is nagy trimdnysdgben megta l1lhato volt.Hogy m6st ne mondjunk, szabadkomiives volt irllitolagmaga Tit6 is. Nem is lehetett m6s, hisz endlktil hossztiuralma ds a sztftlineval veteked6 sze'melyi ku ltusza bizonyki nem alakult volna. Mivel azonban Tii6 nem volt zsid6,sz6mos nagyhatalmri zsido szabadk6mtivest rendeltekmell6' (Mose Pijade , 6llit6lag Rankovics ds Kardeli) Errekuldnciskdpp nagy sztiks6g mutatk o-.oii, 

^i.r, 
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goszlfli6nak ktilonds szerepet szdnt a lftthatatlan vi I 6gh ata-
lom. 6lesz a nem kommunista vil6g szemdben a kommu-
nista etaloil, amely azthivatott tdbbek kozdtt igazolni,hogy
a kelet-eur6pai, ugynevezett ndpi demokr6ci6k nem a

s zovj et fe gyverek ny o ni 6sfr a v alasztott6k a szovj et-szo c i a-
lista utat, hanem saj6t akaratukbol. Hisz lam, Jugoszltwta
m6skepp dontdtt 6s ezt meg is tehette. Tit6ra kiosztj6k a

szocialista Jud6s szerepdt, amelynek kiv6lo alakitttsa tdbb
Oszk6r-dfjat is megdrdemelt volna. 6 lesz a \ftvfmyos, a

Szovjetuni6 6s Amerika legfels6bb vezetdsdben sohasem
letezett hidegh6borir kommunista fenegyereke. Az 6 vil6g-
szinpadi alakitdsa lesz tobbek kozott a linas fegyverkezds
egyik nagyon fontos oko zoja, a szabadk6muves plutokrhcia
nagy oromere, sokkal ink6bb bus6s hasznara, Kelet-Eur6pa
lakoss itghnak pedig nagy nyom orara.

A modern kozgazdasdgtan szabfilyai szerint egy ilyen
hasznos orsz6got ds annak vezetojet drtelemszeruen meg
kell ftzetni. Titonak nem is lehetett oka panaszra,legalitbbis
amfg tartott a fegyverkez6s 6s a vezeto nyugati hatalm?k,
kiilondsen az Egyestilt Allamok gazdasagi konjunktir raja.
Egyel6re nem akarunk minden6ron oss zefigg6seket
eroltetni az esemdnyek alakul asara, de teny, hogy ez a
konj unktrira egytitt hanyatlott Tit6 gyorsan roml6
egdszsegdvel. Tit6 magas kora ugyan ellentmond ennek, de
Reza Paklavi, Erick Honecker akir saj6t hhzunk tajan is
akad ilyen p6lda; Kadar J6nos haltia. Tal6n m6g Gr6sz
K6rolyd is! Amely egyidejuleg kovetkezettbe rendszertik
kimulfsixal mdgis agyunkban motoszktil. Egyel6re azon-
ban meg omlik apenzJugoszl6vi6ba. A vissza nem tdritendo
seg6lyek 6s kolcsondk szinte megsz6ml6lhatatlan tomege.
Az amerikai bankok esetdben ez termdszets zerikotelessdg.
Megmosolyogiuk viszont, amikor az angol 6s francia kor-
rrr6nyok is besziilnak a nemes lelkri adom6nyozok koze,
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hiszen kozvetett m6don ez a m6sodik vil6ghdbo.i ut6ni
konstrukcio segfti majd a Szovjetuniot es ui ngyestilt Ar-
lamokat, hogy megszabadftsa 6ket gazdasagut fontos
er6forr6sait6 l, 4 gyarmatoktol. A legy oiott Nyugat-N6met-
orszitg k6bulata pedig, amelyben Mdrka millidr"dokat szinte
extilzisba esve szoria a jugo szlfl serpeny6be - t6bb mint
szdnalmas. Jugo szlfwia pedig europai pdn zen v6s6rolt
amerikai fegyverekkel felszerelt leger6sebb ,,el nem
kcitelezett" haderejdt hozza letre azEgyestilt Allamok ds a
Szovjetuni6 nagy oromdre. A jugoszliu hadsereg val6ban
nagyon komoly katonai er6t k6pvisel, ann6l is int<ZUU, mert
tisztikaritt csaknem teljes egeszeben szerbek adj6k. Amint
l6tni fogiuk az 1999. dvi koszovoi h6boru sor6n meg az
Egyestilt Allamok Sltal vezetett NATO sem merdszel vele
szdrazfbldi hadmtiveletekbe bocs6tkozni. Ennek ugyan m6s
okai is vannak, a NATO m6gis ezt sugallja. Minde zek
ismeretdben alig tudjuk ma gyarfnatifiadni, hogy rovid, de a
szlix alkatt6l megszoko tt fanatizmussal vfvott haboru ut6n
solra szakadnak ki Szlovdnia, Horv atorsziig es Bosznia.

A kilencvenes 6vek jugo szlfl v6lsdg iroldrdemes n6h tny
mondat erej6ig ktilon is foglalkozni . Az mar a kezdetdn is
felismerhet6 volt, hogy az els6 ds m6sodik vil6gh6boru l<hoz
hasonl6an tigyes diplom 6ciai keverdssel itt terv eztek ahar-
madik vil6gh6boru elindf tisitt is, his z erre Szerbia, k6s6bb
Jugoszlixia n6ven effe kiv6loan alkalmas. Ennek pedig
fonto s e I 6 fe ltdte I e, ho gy Jugo s z litv ia szabadk6muve s v ezeto
ir6nyit6s al6 kertiljdn, mivel ez a folyamat Tit6 halali'al
megsztinni lifiszott. Erre a cel ra aszerb szarmazasuamerikai
milliomost, Milan P6nid-ot szemelik ki. Szabadk6mtives
mesterkedds nyom an "iugoszltrv kezdemdnye z6,sre" megle-
het6s gyorsas6ggal Jugoszlilia miniszterelnoki szekdben
taliiljuk. A tdbbsdgben l6v6 nem szabadkomtives szerb
vezetok azonban felismerik a krilonos attrakci6 celj6t.

Ugyes parlamenti huzitssal visszafilIitj6k az elndki fohatal-
mat, amelynek elnyeresdt kozvetlen vfilaszt6sokhoz kotot-
tdk. Mivel a jugoszlix sajto jelentSs rdsze kfvtil esik a helyi
zsid6s6g befolyhsht6l, m6r a vliilasrtasi kamp fny el6tt szerb
drdekri sajto poldmia kezdodik Mil6n P6nid ellen. Az el-
ndkv6lasztftson Milosevid es P6nid indulnak. A bels6 6s

ktils6 zsido sajto nem volt kdpes elk6printatm a szerb nepet

sem P6nic millioival, sem arayasz m6don sejtetett amerikai
"b6s6gszaruval". A szerb ndp nem veszftette el irigyl6sre
m6lto nemzeti tartasat. Elnokdtil viilasztotta Szlobod6n
Milosevid-et. Dr6 ga frat fizetett erte ! Telj es srily fwal zudult
rh alttthatatlan hatalom dtihe, amely mdg az addig szentnek

tartott trianoni t6kolm6nyt is szetzuzta. Sorra szakadnak le

Horv6torszag, Szlovenia, Bosznia 6s csak id6 kerddse;

Koszov6. A magyar szabadk6mtives korm6nyok
egyUgytisege viszont nem ismeri f€l, vagy nem engedik
szfrmitra felismernt ezt a - talin soha meg nem ismetl6d6 -
kitun6 alkalmat az elrabolt magyar Delvidek diplom frciai
irton val6 vissza szerezhet6s6gdre.

Mivel a jugoszl6viai keverds fb cdlja; Ndmetorszitg
hdboruba ugrat6sa nem sikertilt, kizhrolag Milosevid
megle ckeztetdsdre az E,gyesUlt Allamok maga indit fegy-
veres agress ziot. M6g az ENSZ megdolgoz6s fxal sem

farasztja mag6t, pedig ez az engedelmes szavazogdp eddig
meg sohasem mondott ellent akaratfunak. Megeldgedett a

NATO fejb6lint6s6val, s annak egrsze alatt inditotta el

szegyenletes tfmadhstfi Jugoszlfxra ellen. Kinosan tigyelt
azonban arra, nehogy nagy k6rt okozzon. Bomb tnhsait
kizixolag a jugoszltx n6p megfelemlitdsdre 6s a NATO
penztitrci$6nak megfej 6s6re, nem ktilonben hadserege el-
avult raketirinak kiilonos drtekesitdsdre tervezte. Ennek
teljestil6se ut6n sajto- ds ropirath6borrival igyekszik
kikenyszerfteni Milosevid lemond6s6t vagy Leviitfrs6t. A
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D un6ba b om b ilzotthi dakkal s ikenil t gifiatem e I n i aze ur6p ai
orsz6gok iruszitllft6sai eld. Nagyobb kart okozva szovet-
sdgeseinek, mint maginak azellensdgnek.

Figyelemre m6lto, hogy a jugo szliliai bom b6z6sok csak-
nem teljes idej e alatt Milan P6nid Budapesten tartozkodott.
Nem is titkolv a a magyar sajto el6tt, hogy sztiks6g eset6n
azonnal hajlando Belgr6dba utazni 6s 6tvenni Jugo szlfryia
vezetdsdt' Mindez meggyozoen igazolja a lathatatlan
szabadk6mtives hatalom v filtozatlan j ugos zliwiai celj 6t.
Panid hosszu ds ktildnds budapesti u.nidgeskeddset alighalehet ma gyaror szitgi guiaas6gi drdekelts.geivel
magyarazni.

Mindenesetre nem fgdrke )oegyszerti dolognak a m6r a
haboru beindft6sa el6tt, s6t annak f.jdben a Szovjetuni6nak
felel6tlentil odafg6rt kelet-europai, ,igyn. vezett,,titk6z b 6l-lamok" bdkds Status quo-j inak hoss* ffwu biztos itdsa.A
szabadk6mtives tewez6k j6l tudt6k, hogy a porra zuzott
6llamok vesztes haborujuk tirtigydn mestersegesen szftott
pszich ozisa ndh6ny bekeev elm :.liltitval lecsillapodik majd.A vil6gh6boru val6di okainak felt6r6sa, s vele egygtt a
valodi felelSscik felkut atasa6s meg nevez6se elkenilhetetlen
lesz' Azaz, hogy csak lenne, ha e pszich ozis kifullad6s6t
lehet6vd tenndk. Hogy ezbene kciv etkezzdk, hidegh6borus
szereposzt6sban amitj6k maj d azeg6sz vil6got. 

v

A m6sodik vil6ghdboru tcirtdn etiritsftnak kereteit mag a a
szabadkSmtives hatal om lifihatatl an organ izitcioj a szabja
meg' Ndh6ny angol 6s amerikai szabadk?mrives 6s 6ltalukjol me gfizetett "tdrtdnet ir6" gyorsan kcizread ndh6ny hamis
vilgimyra terelt vil6gh6boru tortenetdt leir6 kcinyvecsk6t,
majd id6nkdnt csepegtetnek hozzdndh6ny "mdg puUtik6lat-
lan" hazugs6got, es ezzel lassan megkcivesedik az avizsgiil-

hatos6gi hathr, amely ment6n a tov6bbi vil6gh6borri
tortdnetet ragozni lehet. Egyes rdszleteit, amelyek ebbe a
tort6neti keretbe nem fernek bele, mdg kerdezni sem lehet,
kiilonben a fasiszta belyeget tobbe le nem moss6k a kiv6n-
csiskodorol. Ilyen tabu pdlddul a h6borri ut6n hatalmi sz6val
kialakitott Szovj etuni6 ritko zoiillamainak szocialista
alixet6se, tov6bbh a szovjet ds angol-amerikai, valamint a

francia szegyenletes me gszfi ll6s hat6ridej e. E zekre
vonatkozoan csak a teherfni,jaltai 6s potsdami propaganda

nyilatkozatok, az ott 6llftolag elhangzott, a mes6k vil6ghba
sorolhato "vit6k" jegy zdkdnyveivel szor akoztattfk az
drdeklSdS olvas6kat. Hogy tenylegesen mennyi id6re
hat6roztik eztffieg, a mai napig sem hoztiknyilv6noss6gra,
pedig volt ilyen meghatarozas, kellett lennie. Ma mar a

bekovetkezett esemdnyekb6l ez meg6llapith ato. Ezt az

tdoszakot otven evben szabtttk meg. Ha visszatekintiink a

tdbb konyvt6rnyi hazugs6gozonre, amellyel a szabad-
k6mtives zsid6s6g 6s jol fizetett szek6rtoloi szeditettek az

egesz vil6g n6peit, erre csup6n egyetlen hom6lyos, de 1990

el6tt megfelelb modon nem ertelmezheto elsz6l6st tal6lunk.
Ez pedig Churchillt6l szhrmaztk. Egy alkalommal
megk erdezi Szt6lint6l, hogy v6lem6nye szerint mennyi
id6re lesz sziiksdge Ndmetorsz ilgnaka m6sodik vil6gh6borir
elveszt6se ut6n egy fj h6borfra va16 felkdsztildsh ez. Szt6lin
l5-20 6vet emlftett. Erre Churchill szabadlfra engedte fan-
titzii$6t, hogy mi mindent6l kell majd eltiltani Nemet-
orsztrgot, hogy a vil6glegal6bb otven evig b6kdben 6lhessen.

Churchill ekkor mdg nem sejthette, hogy a h6boru ut6ni
gazdas6gi konjunktfra, amelyet a " gyoztes" angol biro-
dalom tudott kihaszn6lni a legkevesbd, meg sem kdzelfti
rnaj d az otven 6vet. M6r a felid6n6l kifullad. Tengerentrili
szabadk6mtives barffiai pedig titkos misdken egy uj Hitler
cljovetel6drt im6dkoznak B6rmilyen paradox a gazdas6g
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akkut viilsdgilt csak egy fj nagy vil6gh6boru tudn6
lektizdeni. A lifihatatlan hatalom iewezoi minden eddigi
er6fes zitesei - szerencs6re - mindeddig eredm6nytelenek
maradtak. Nem sikertilt a kdt imm6r konkurensse vtit
Ndmetotszirg 6s Japin t6mado h6boruj6t kiprovok6lni. A
mdr egy dvtizede tartojugoszlil belh6borf lev6t is eddig
csak a szerbek itt6k meg. Hi6ba probitltak viilogatott pro-
vok6cioikkal Ndmetorsz irgot belekeverni, hogy aztin
magdra hagyjilk, szerencsdre eddig nem jilrtsikerrel.

A h6borfs konc eloszt6sdnak szentesftdse az 1945. jflius
17 -en kezdodo potsdami konferencidn tdrtdnik. Azonnali
realizfililsira azonban csak a Szovjetunionak volt meg a
lehet6sdge, hiszen csapatai minden befoly6sa alir adott
tertileten megsz6ll6kdnt jelen voltak . AzEgyestilt Allamok
h6borus nyeresdge, a gyarmatok ujrafeloszt6sa hosszabb
id6t vesz igdnyb e. Ezt a cel szolgitlja majd a "hidegh6boru"
sz6'lh6moss irga. A gyarmatok ktilonos felszabadit6sa
,,g,yrttelmuen igazolja, hogy a Szovjetuni6 6s az Egyestilt
Allamok korm6nya k6zott a val6s6gos hideghdboru so-
hasem letezett. A kdt gyoztes nagyhatalom h6boru ut6ni
viszony6t mindvdgig a szcivetsdgesi egytittmtikodds jelle-
mezte 6s jellemzi mind a mai napig.

Az 6tven dvesre tewezett b6kds Status quo Szt6lin
hal|laval megingani lfutszott. Alig hunyta le szem6t a
vi I 6gtort6ne I em I e gnagyobb szabadtO-tive s hohdra, Ke I et-
Berlinben ds m6s kelet-ndmet vdrosokban felkeles - szocia-
lista szohaszniilattal - ellenforradalmi lizadfrs tcirt ki, ame-
lyet a szovjet tankok gyorsan elfojtottak.

A potsdami gyoztesek konferenci6ja ut6n a Szov-
jetuni6nak most mdr "tory6nyesen" is odaitelt vazallus al-
lamokban egys6ges elvek alapjdn megindu lt atot6lis kom-
munista hatalom megs_zerzdsdre ir6nyulo "demokratikus,,
kom6dia. AzEgyestilt Allamok es Anglia 6ls zentm6do nazt

aj6nlotta SztSlinnak, hogy a mir Moszkv6ban kinevezett
" m i ni s zterek " tci rvdny e snek I 6ts zo szabad v alaszt6s ok utj 6n
kerits6k hatalmukb a afrzetsdgtil adott orszagokat. A szovjet
megsz6llo csapatok nyom6ban Moszkv6ban kitartott
szabadk6mtives zsidok ldgioja lepte eI ezeket a jobb sorsra
6rdemes ors zagokat. Magukat kommunista p6rtokk6
szeryezve az orszhg lumpen elemeivel ds a hazaftruldsra
mindig haj lamos kdtes egzisztenci6ival a nepbolondft6s
minden formajatbevetve megkezdtek a helyi lakoss6g meg-
dolgozasat. Magyarorsz6gon azujdonsUlt R6kosi M6ty6s es

zsido t6rsai 6ltal ftmj elzett, kommunista pirtnak semmifele
binisa sem volt. A magyar n6p mdg eml6k ezett az 1 919-es
kommunista diktaturara, annak minden borzalmaira. Mdg
maga elott Ltfita a Szamuelly Tibor vezette Lenin-fifk
"l6togat6sa" sor6n az ft menti fikra akasztott parasztok
hull6it. Sz6mos, az els6 6s m6sodik vil6gh6borut vegighar.
colt magyar katona akadt, akinek volt szerencs6je megis-
merni az orosz munk6s 6s paraszt dletszfnvonalttt, amelyet
m o st me gv6l t6skdnt ki n6ltak szfrmftr a. Lhtta a ko lho zokat 6 s

a csajk6val keztikben ebddert sorban 6llo parasztokat. Nem
h i tt az ell enkezoj et bizony g at6 ko m m un i s ta p ro p a ganditnak .

Nem maradt titokban el6tte, hogy a kommunista p6rtot
vezeto moszkvai "emigr6nsok" kivdtel n61kti1 zsid6k.

Minden kommunista mesterkedds ellendre az 1945. r1o-

vember 4-enmegtartott parlamenti viiaszt6sokon a kommu-
nista p6rt szineiben, a 409 fos parlamenti helyb6l csup in70
kdpvisel6t viiasztottak. Ezzel szemben a Friggetlen Kis-
gazda P6rt 245 kepviselSt kapott. A nemzeti er6k ilyen
nagyarfnyfi gyozelme a vilagh6boru befej ezdse ut6n tartott
els6 parlamenti vfilaszt6sokon egyetlen k6s6bbi "szocia-
lista" orszirgban sem volt tapasztalhato . Ezzel a vftlaszt6si
gyozelemmel a kisgazda pirt konnyen ds jol korm6ny ozha-
tott volna egy ftiggetlen, szovjet csapatoktol mentes
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Magyarotsz6gon. A R6kosi vezette szabadk6mtives zsid6
csapat 6ltal szinte minden h6ten szerve zett miibotrfnyok,
amelyet a Szovjetuni6 Sltal uralt Szovetsdges Ellen6 rzo
Bizotts6g mdg fel is nagyit, lehetetlennd teszik a magyar
drdekek vddelmdt, a nem zet kiegyensirly. zott kor-
minyzhsifi.

Az 1947-es 6v balj6s esemdnyekkel veszi kezdetdt. Rajk
L6szl6, kommunista belUgymin iszter hiv atalos
kozlemdnydben a koztirsas6g elleni osszeeskrivdsrril tesz
bejelent6st. A foszerepl6k termeszetesen Ftiggetlen Kis-
gazda P6rti miniszterek ds orszS,ggytil6si kdpvlsel6k. S6t
meius 28-6n Szviridov, szovj et altitborna gy a Szovetsdges
Ellen6tzo Bizotts6g alelnoke j egyzeket nyrijt 6t a magyar
korm6nynak, amely a koztirsas6g elleni osszeesktives
tigydben terhel6 adatokat tartalmaz Kov6cs Bdla, a Frig-
getlen Kisgazda PArt fotitk6ra, ds Nagy Ferenc kisgazJa
miniszterelnokre vonatk ozoan A hfr hallatin a magyars6g
vezetoi 6s a politika ir6nt drdekl6ddssel bfro polg6rok
rdmiilten neztek egym6sra. Amit hallottak , ui bizony
tdrtdnelmi kuriozum. Eddig mdg sehol avililgon nem fordult
el6, hogy az orszhgminiszterelnoke, aki a legfobb hatalmat
gyakorolja, valamint a v6laszt6polg6rok t6bbs6get
k6pvisel6 p6rt els6 szfrmu vezetoje dsszeesktivdst szojOi az
6ltaluk vezetett orsz6g alkotm6nya ellen. Csak niost litti.;6,
hogy a zsid6s6g dris fantdziaja mi mindenre kdpes! A kis-
gazda parlamenti frakcio hatdrozatban it6li el a
beltigyminisztdrium Osszeesktivdssel kapcsolatos bejelen-
tds6t. A kisg azda pfurtminisztertan6cson koveteli rendkivtili
parl am enti v izs girlobizotts 69 fe I 6l I f t6s 6t. A m i ni s ztertan6c s

- amelyben a vfilaszt6si eredmdnyeknek megfelel6en kis-
gazda tdbbs6gti miniszterek vannak - elutas itja saj6t paftja
javasl atdt. A tdbbszori csere ut6n ezek a minis zterek
tdbbs6gUkben m6r a kommunista pdrt be6pftett emherei" A

hithti kisgazda vezet6k pedig a megfelemlftesi hadj Srat
kovetkezt6ben gydvttknak bizonyultak. Kov6cs Bdl6t a

szovjet katonai hatos6gok letart6ztatj6k es a Szovjetuni6ba
hurcolj6k. A Szovetseges Ellen6rzo Bizotts6g angol 6s

amerikai tagja nemcsak elttiri, de val oszini, mdg stirgeti is
az oroszokat a gyarmati hatalom miel6bbi megszerz6sdre.
Varga Bdla kisgazda pirti nemzetgyul6s elndke ktilfbldre
menektil. Nagy Ferencnek, aki ezekben a srilyos napokban

- aligha veletlentil - Svf$cbantartozkodik, R6kosi kitizeni:
ha hazaj o n, I etart6 ztatj6k . M i ut6n N a gy F e re n c az e m i gr ircio
mellett dont, alkudozas kezdodik a magyarorszagr zsido
helytart6tan6cs 6s Nagy Ferenc kozott, hogy az alkotm6-
nyoss69 l6ts zat6nak kedvddrt iritsban mondj on le
miniszterelndki megbizhsarol. Nagy Ferenc effe igdretet is

tesz, de feltdteliil szabja, hogy fiifi 6s vad6szcsizmaJ6t kiild-
j6k ut6na Sv6jcba. R6kosi nagyvonalfs6g6nak koszon-
het6en a fif is, a vad6szcsizmitk is r6videsen Sv6jcba
erkeztek. Ezzel a I ovag i as s 6 g szabiily ai te lj e s ti lte k, 4 ko rre kt
alku megk0ttetett, Nagy Ferenc a magyar nemzet bi-
zalmftv al m e gv61 as ztott m i n i s zte re I nok alilirta I e m o ndo ny i -
latkozatat. N e mzettink hektikus tortdne I m6 be n s aj no s nem
egyedi eset, alig t6bb mint h6rom 6ve is megtortdnt,egy
hasonlo lemond6s.

A kisgazda p6rt lefejezdse ut6n R6kosi kier6ltet egy id6
el6tti parlamenti viiaszt6st. Annak ellendre, hogy a kommu-
nista p6rt az 1945-os viilaszt6sok utfm a Szovjetunio iiltal
"nyfjtott seg6lyekb5l" cukrot 6s m6s dlelmiszereket osztott
a lakoss 6gnak nagy rekl6m oz6s mellett, s6t az 1946.
rrugusztus 1-j6n bevezetett, a nagyfokf infl6ci6t megiillito
rd pdnz, a Forint megalkot6s6t is saj6t muvdnek hirdette, az

1947. augusztus 3l-i viiaszt6sokon mdg mindig messze

clmaradt a kisgazda pert 1945-6s viiasztfsi eredmdnye
nr(igott. Pedig sz6mos ovdn aluli ritdssel is gyozkodte a
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magyat t6rsadalmat. Ennek egyik legvesz6lyesebbje az
tigynevezett szalfrmi taktika voli. n.epitett ugynokeivel ds
a magyar politikai 6let szdthu zirsiramindig na;iamos nagy-
rav6gy5, de sztik l6t6kcirti politikusokkal tu.uinyi uj ,,Ftig-
getlens6gi" 6s "Demokrata" p6rtokat alapittatott, amelyek
doresegtikben indultak az uj valaszt6sokon. K6zben a kom-
munista pirt 6s a magyar munkdssdg jelent6s rdszenek bi-
zalmftt 6lv ez6 S zo c i 6 I de m okrata P 6i e gytittm rik6 de s i s ze r-
zodest kotott. Mfg a viilaszt6si kamp]ny sor6n egymast
szapult6k, addig a virlaszto polgdr hil;mogott cisszekacsin-
tottak. A zsidosdg illtaluralt szeryezetekb en ezsem nem fj,
sem nem egyedi. A "hideghdbonis" id,oszakban taldlunk
majd rd peldtt b6ven. A nemzeti er6k megos zthatositgitt
nagyban el6segite tte a kdztfrsas6g elleni cisszeesktivesnek
e I ke re s zte I t ko m m un i s ta szinj atek, am e I y e t m i n d en bizo ny -nyal erre a cdlra rendeztek. A ..gdlemlftett kisgazda
vezetok elvesztettdk minden tart6sukat. Szfnalomra melt6,
hogy a Ftiggetlen Kisga zd,a Part politikai bizottsaga mar
1947 ' febru6t 4-i til6s6n 13 kdpvir.to.l etkizhrja a p1rtbol a
nem letezo osszeesktiv6sben val6 ,rriu"teltik miatt. R6kosi
a viiasztdsok megnyer6se drdekdben kdri a Szovjetuni6t,
hogy az eddig dppen iitala ellenzett magyar hadifoglyok
hazasziillitisat kezdie meg. Minde zek ellen6re a lakoss6g
hangulatanem vSltott kommunista szim pifiiiha.R6kosi ds
korny ezete nem voltak biztosak az rij orszirggyrildsi
vfilaszt6sok megnyerdsdben, de mdg csak szdmukra kedvezo
eredmdnydben sem. Bevetik h5t a "flilbesfg6 agit6ci6,, t*ik-
kjdt. Tisztitban voltak ugyan is azzal, hog y a magyar n6p a
hadifoglyaik szabadon bocs6t6sdn kfvtii - amelynek nor-
m6lis ktinilmdnyek kcizcitt mir regmeg kellett volna tcirt6n-
nie - legfbbb v6gya amegsz 6116 szovj.l nuOer6 kivon6sa. A
bdkesz etzodessel kirott jovatetel nyiiv6n nem kertilhet6 el,
de ennek beh ajtdsara nincs sztiksdg egy idegen iillamhad-

sereg6re. A kommunista agitffiorok maginbesz6lgetdsek
sor6n arr6l igyeke ztek meggy oznt a magyar polg6rokat,
hogy az oroszok csak addig maradnak itt, amig a kommu-
nist6k megnyerik a viilaszt6st, mivel azokbanbiznak, ut6na

kivonulnak az orszdgb6l . Ez az ifilinszo fgeret akkor csak

nagyon kev6s v6laszt6t tudott meggy ozm. A magyar akkor
m6g nagy tobbs6g6ben rendelkezett iozan itelo-
k6pess6g6vel, nem rigy, mint 47 ev mrilva 1994-ben, amikor
a 3,60 Ft-os kenydr ds az 5,20 Ft-os sdr igeretdvel
vissza szavazta a Magyar Szocialista PArt n6vre keresztelt
kommunist6kat a hatalomba. A viiaszt6sok megnyer6se

ut6n j6tt a keserti kij 6zanod6s . Azolcs6 keny6rb6l 6s sorb6l
Bokros-csomag lett elkepe szto 6remel6sekkel. A kenydr
rdvidesen el6rte a 100 Ft/kg arat.

A viilaszt6sok megnyerdsdhez tov6bbi fj fondorlatok
kiagyalilsiravolt sztiks6g. R6kosi 6s t6rsai a veliik egy hirron
pendtilS szoci6ldemokrat6kkal iey jutottak el a k6k-
c6dul6kig. A kdt pfurt agititorai teheraut6kon jarjdk a fal-
vakat, 6s a kekcddulek felmut atfrs6val mindenhol
leszav aznak A viilaszt6st megel ozoen tobb mint ket-
toszfnezer polg6rt reakci6snak bdlyeg ezve egyszeruen meg-
fosztanak szavazati jog6tol. Tdrtdnik mindez a gyortes 6s

"demokratikus" nagyhatalmak szeme Iitttira, akik ez ellen

egyetlen sz6val sem tiltakoztak. E sorozatos 6s v6logatott

disznos6gok ellendre a kommunista pfutcsak 30 fovel tudta
parlamenti k6pviselSinek szirmfrt. novelni. Csup6n 100 fb
mand6tumot kapott. A szociirldemokrat6k mdg vissza is

ldptek kdt fovel, pedig a k6kcddul6s aktivistilk a kommu-
nist6kkal me giLllapodva jelent6s mdrtdkben n6veltdk
szavazatuk szitmht. A kisgazda p6rtot viszont sikertilt
szdtverni. Az 1945-6s 245 f6 helyett csup6n 67 f6
kepvisel6jtik maradt. A DemokrataN6pp6rt 60 fo,aDemok-
rataP6rt 18 f6, a Ftiggetlensdgi P6rt 49 f5 k6pvisel6i helyet
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szerzett' Apr6bb p6rtok tov6bbi I I kdpvisel6n osztozhattak.
valodi jobboldal eset6n a kommunista ds szociftldemokrata
167 fovel szemben md g igy is tobbsegben vortak. csakhogy
a vorcis p6rtok emberei minden p6rt vizetlsdgdbe beeptiltek,
6s m6r tdbbsdgben voltak . rgy a kommunista 6s szoci[lde-
mokrata part 1948. junius 1z-i form6lis egyestilds6vel atobbi p6rtok szdtverdsdvel ds betiltds6val bekcivetkezett a"fordulat dve". Az lg4g. m6jus l5-i ujabb parlamenti
vfilaszt6sokon m6r nem p6rtok, hane m azugyne vizett,,N6p_
front" indul, amelyben valosdgos p6rtk6nt m6r csak a kom-
munistdkb6l ds szocidldemokratakt6l egyesrilt Mag y arDol-gozokPartialetezett. A tdbbi p6rtotnaicsak n6h6ny duplapdrtkonyves kommunista kepviselte. A lakoss6g apifiiiha
esett, hisz md:sra nem is lehetett szavazni, a Ndpfront 96,27o/o-os "gy ozelemmel" kertilt ki a vfilasztil,sokb6l. Aprolet6rdikt aturamegsz ereztek6tes hfni "legitim6cioj 6t, . Amagyar lakoss itgot belegyomoszdlt6k a szabadk6mtives
zsidosaghaloiitba, amelyb6l a mainapig sem tudott kisza-lli.

Daoulnl.

Gyorsftott elj6r6ssal folytatj6k a kommunista diktatrira
intezmdnyeinek "megtisztititsirt" 6s tovdbbi ki6pftdsdt. Ez afol y amat j elentdktelen id6kulcinbs6ggel minden
tigynevezett "szocialista fitra ldpett" kelet-eur6pai orsz ag-ban azonos forgat6konyv szerint bonyol6dott le. Mindez
onmagihan is igazolja, hogy az lrinteti lakoss irg akaratirolitt sz6 sincs. A v6gterm6k a szabadk6mrivessdg terveinek
zsid6 kivitelez6se sor6n keletk ezett, az Egyesiii Alamok
egyetdrtdsdvel ds jov6h agyilsirval. Figyelemre m6lt6, hogyez a terv a szabadk6mtives churchill lg4l 6prilisi el-
sz6l6s ihan mdr felismerhet6. Vajon kell-e anniil meg-
gyozobb bizonyftdk arra, hogy a Siovjetuni6t m6g joval an6met preventfv t6mad6s el6tt felbd;eltdk N6me iorszitg
leverds6re, amelynek fizets6gdtil odado bt6k a Sztalin iital

kialkudott kelet-eur6pai n6pek 50 6vi gyarmati kizs6km6-
nyolhatos6g6t?

A m6jusi "v6las zthsi gyozelem" ut6n Szt6lin utasit6st ad

vazallus korm6 nyzo partjainak a p6rt " megtisztitfts6ra";
amelyet a p6rt legfels6bb vezetlsdben kell megke zdent A
tisztogat6snak bele kell illenie a jugoszlfx ellenes kam-
p6nyba, sot igazolnia kell Jugoszltwra kizirtts6t a kommu-
nista akolb6l. R6kosi tigyes huzasa, hogy lehetsdges
vet6lyt6rs6t 6ldozza fel a hidegh6boru olt6r6n. Rajk
Lhszlora esik vfiaszt6sa. RajkLhszlo ugyan hithu kommu-
nista, amig R6kosi es szabadk6muves t6rsai az egesz maso-

dik vil6gh6boru ideje alatt biztons6gban 6ltdk vil6gukat a

Szovjetuni6ban, addig Rajk itthon vegezte a p6rtvezetds
veszdlyes munk aJ6t bortonbtintetdssel vegyftve. Rajk nagy
hfrtrfnya, hogy nem volt moszkovita, nem is zsid6, bir
felesdget koziiltik vett, de ez kevdsnek btzonyult.
Megielendse sokkal kedvezobb benyom6st tesz, mint az

elhizott R6kosi. Ebb6l konnyen kiszamithato, hogy egy

p6rtbeli, mdg ink6bb ors zfrgos krizis esetdn komoly eselye

lenne a pfxt elere verekednie magat.
R6kosi utasithsfra a Magyar Dolgozok P6rtj a kdzponti

vezetos6ge 1949. junius l6-in kozlemdnyben jelenti be a
trockista kemcsoport leleplezl,sdt. Rajk Liszlot 6s Sz6nyi
Tibort mint idegen imperialista 611amok k6meit kizixja az

MDP-b61. Nem sokat kdslekedik a Rajk filtaI eletrehivott
f6lelmetes Allamvddelmi Hatos6g sem. Jtinius 19-6n a

Beltigyminisztdrium sajtoo sztiilya kozli, hogy kdmked6s

miatt orrzetbe vette RajkLfszl6t, Sz6nyi Tibort, Justus PAlt

6s 17 ttrs6t. 1950-ben R6kosi likvidilljaahatalombol a kdk-

c6du16s se g6dcsapa t, z S zoci6ldemokrata P 6rt v ezetoit is.

A Rajk-per 6rdekes szinfoltja lesz amagyar "tgazshgszol-
gtiltatitsnak" . Az egdsz orszag nyilv6noss6ga el6tt folyo
biros6gi per sor6n a megszeppentpirttagok 6s a t6jdkozatlan
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nagykdzons6g dmulva hallgada r1dioiit, s alig hisz aftildnek' Raj k Ldszlo es t6rsai btindsnek vallj6k magukat 6s
sz6r6l szota bevalljdk - amiben egydbk6nt senki sem hitt -az cisszes kdmkeddsre vonatk ozo v6dakat. Az erthetetlen
jelens6g mogdtt mindenki az AYH kfnvallat6s6t sejtette. Bir
ezeka foldre szfillt orddgdk valoban nem kimdltdk a keztikre
adott "hazadrul6kat", ha Lucifenik ugy kiv6nta, akir saj6t
t6rsukat is kezelesbe vettdk. Sztics prn-O AvH-r;;r.dest -,aki tal6n egyedtil volt nem zsido az AVH vezetksdben
amikor kegyvesztett lett, kor6bbi beosztotdai egyszertien
agyonvertek. Csak kevds beavatatlanismerte fel e hihetetlen
jelensdg val6di ok6t. Sokan pszichikai, esetleg k6miai ma-
nipul6ciora gyanakodtak. Biio nyiravolt ilyen is, de a hithti
kommunistdk eseteben erre nem volt sztiks6g.

A v6dlottak furcsa magat artdsftnak megdrt esehezvissza
kell nyulnunk a bolsevizmus bcilcsdj dhez, a k6t haboru
kozotti szovjet rdmuralomhoz,amelybln Szt6lin t6bb kom-
munist6t dlt ffieg, mint a vilitgkommunista nld'zi| korm6-
nyai egytittv6ve. A vil6gtcirtenelem egyetlen uralkodoja
sem vdge ztetett ki annyi al attvatoiat, mint Szt6lin,
Roosevelt 6s Churchill hii 6s 6rdemes szovetsdgese . lg37
vegdre m6r 40 politikai bizotts6gi tag,illetve pottag, l g volt
nepbiztos, 50 helyettes nepbiztos, 16 nagykci vet az egyes
szovj et tagkci ztdrsas6g elndkeinek ds n6pb iztosainak
tobbs6 ge szagolhatta alul rol azibolyd t. Sztillin nem kim6lte
a m6s orszitgokbol odamenektilt kommunista vezlreket
sem' Kun Bela kivegzdse sem a fasis zta magyar bfr6s6gok
itdlete alapjin tortdnt, hanem Szt6lin egyenes parancs6ra.
M6g Davies, az Egyestilt Allamok .orrt vai nagyk.vete,
k6s6bb a Lenin-rend tulajdonosa is, aki pedig siiann- es
szovjetellenessdgg el igaz6n nem vddolh ato,6rtetlentil 6ll apeldittlan vdrengzds littin. Egy fogad6s alkalm iryal kifej-
tette Litvinov szovjet krihigymini s-zter el6tt, hogy ezek a

"tisztogat6sok" visszatetszdst keltettek Nyugat-Eur6p6ban
es azEgyestilt Allamokban. 32 Amagas rangu szovjet v6d-
lottak egyt6l-egyig egym6st ttilszftrnyalva vallotttLk be a

rfjuk osztott v6dakat. Davies megi egyzL, a diglomhciat
testtilet tagjainak tobbs6ge nem hitt avhdakban. "

A meggy ozonek tiin6 kirakatperek magukon viseltek a

bolsevista hatalom ldtrejottdnek jegyeit. Az uj rendszer
sztiletdse a New York-i zsido szabadk6muvess6g bonyolult
muve. Ennelfogva mukoddsi mechanizmusa is koveti a

szabadk6muves dsztonoket. Aki csak feltiletesen is olvasta
e I b6rme ly rftusri szabadk6muves p6holy szertart6skonyvdt,
azaveg6n borzongva teszi le. Miutinelism6teltetik a leend6
p6holytaggal az osszes fogadalmat, a titk6r eloolvassa a

szabadk6muvesek 6si eskiijdt, amelyet a megielent Osszes

szabadk6muves 6llva koteles ismetelten v6gighallgatru . Az
6si eskti befej ezo reszet a kirakatperek meg6rtdsdhez 6s

helyes ertelmezesehez szo szerint idezzik: "... Ha ezek
koztil (a tiz pontos fogadalom) csak egynek is ellene cse-
lekedn6m, v6gi6k el a geg6met, tdpjdk ki a nyelvemet,
d6fi6k tLt szivemet, s hasamat felmetszvdn, szaggass6k ki
beleimet; megcsonkftott testemet dobj fk atenger fiivenydre,
ahol huszonnegy 6ra alatt kdtszer soporj6n v6gig ralta a
dagily meg az apiiy, testem verzo tetemeit pedig dgessek

meg 6s bocs6ss6k szdlnek hamvaimat, hogy mdg emldkem
se maradjon nemcsak aszabadkSmuvesek 6s m6s becstiletes
emberek kozt, de irltalaban a F61d szin6n se ! - Isten engem

ugy segdlyjen!"
A s zdve g onmag 6efi b e szd I . Me gt alfilhato abb an az izr aeli

oshaza tengerrnelldki tertiletdre val6 utal6s, csakfgy mint a

zsid6 szadizmus es az eltorzult osztonok verb6lis
megielen6se. 34 Nem kell ktilondsebben bizonygatnunk,
hogy a szovjet uralom ldtrehozoi 6s kds6bbi vezetoi nagy
tobbs6gtikben zsid6, teljes Ietszitmukban pedig szabad-
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k6mtivesek voltak. E fontos krit6rium alapfeltdtele nemcsak
a legfelso, de mdg a m6sodik vonal hierarchi6j f1;a val6
kertildsnek is. A lifihatatlan vil6ghatalom dltal*.it. wezett
es itdnyitott m6sodik vil6gh6boru befej ezese Ota ez m6r
nemcsak a Szovjetuni6ra ds utodallamaira jel lemzo, hanem
Amerikdra 6s egesz Europ ira is. Kivetel esetleg Spanyol-
otszirg es az eszaki 6llamok lehetnek. Ha valami vdletlen
folyt6n olyan politikus kenilne a hatalom kozeldbe, amely
nem tagia e veszdlyes szeryezetnek, akkor ket lehetordg
koztil viiaszthat; vagy elfogadja a p6holyba valo meghfv6st
vagy a zsidos6g iiltal uralt sajto osszehangolt hecckam-
phnydval oly m6rt6kben lejiratja, hog y ahatalm i pozici6ba
val6 megv6lasztftsa szinte kizitrhat6. Au minde zekellendre
megis odajut , &z ellene hangolt sajtoh adjdrat 6s a szabad-
k6mtives bank6rok penzigyi hatalma lehetetlenne teszi
eredmenyes mtikddesdt, s fgy el6bb-utobb megbukik. Eleg
a haboru ut6ni europai orszdgok tort6nelmdre akir feltilete-
sen is visszatekinteni, m6ris meggy ozodhettink a fentiek
val6s6 girol. Kitun6 bizonyitekdt adja ennek az osztr6k
szabads 69 pfurt korm 6ny ra kenil 6 s 6ve I kapc s o I ato s Au s ztri a
elleni nemzetkdzi hecckampdny, amelyb.n megtaliilhato a
nemzetkdzi zsidosdg minden kireke szto 6s fasi szthnak
nevezhet6 hisztd ri6ja. Amit r6k6nyszeritett minden europai,
s6t sz6mos Eur6p6n kivtili szabadk6mrives korm6nyra is.

Azsia a legkevdsbd fertozott a szabadk6muves be-
foly6st6l. A felkelS nap orsz6,ga, Japin ennek kosz6nheti
technikai es gazdas6gi fejlettsegdt. A.zsido bankvit1gmar a
szdzad elejdn kfs6rletet tett a Japirn felettipenztigyi hatalom
megsz etzdsdre . Az 1 905 -cis japin-orosz h6bor uiozj elent6s
penz kfn6ltak. Csakhogy az tigyes jap6nok nem hagytak
csSbe hizni magukat. A Schiffel valo tigyleteiket kizar6tag
tizleti tertiletre korl6t oztftk. 3s A m6sodik vil6gh6boruval
porig ali.ztirk ugyan, de a szivos ndpet nem tudt6k megsem-

misiteni, pedig erre mdg a n6metekn6l is jobban torekedtek.

A rifiuk kdnyszeritett Atomholocaust sem tudta megtdrni a

g6njeibe kodolt vitalit6s6t. Az atomtfmadfts holocaust volt

a sz6 teljes ds rga 6rtelm6ben. Az auswitzi zsidokat

trzedelo tifu szjhrvhny ehhez kepest csup6n |rtatlan
teadelut6nnak mondhato. A Hirosimara ledobott atom-

bomba egyetlen perc a\attT I .000 japtnt olt meg. A nagasaki

bomba pedi g 40.000 f6t dgetett el 6lve. (Magyar Televizro

I csatorn6janak 1998. december 23-in14.50 orakor elhang-

zottad6sa.) Ha eztdsszehasonlitj uk a n6met munkat6borok-

ban h6rom ev alatt tifuszjirvtnyban meghalt 300.000

zs i doval, akk or erzeke lhetj tik c s ak igazan aB oc c hori s kir6 ly

itltal kiv6lasztott nep szadtzmus6nak teljes vertikum6t. E

holocaust eszkd zet, az atombombat zsidok alkott6k. Az

amerikai zsido korm6ny pedig zsid o tanacsad6 vdlemdnye

alapj6n vetette be a jap6n ndp ellen. Meg azt is feltilmrilta a

drezdai holocaust, amelyrol 50 6vig m6g beszdlni sem volt

szabad. Ennek bune pedig mindennel nagyobb, hiszen a

haboru kimenetele mar nem lehetett k6tsdges .1945. febru6r

l3-in este 10 ora, majd kozvetlentil 6jfel ut6n 529 angol

nehez bomb azo, l4-en ddlben pedig amerikai l6gier6d6k

hajtottAk vdgre a rn6sodik vilSghaborir legkegyetlenebb

bombhzt.sittDrezda ellen. 14 oran beltil alig egy ora lefor-

gdsa alattminte gy 300.000 616 ember 6gett hal6lra. A tizvi-
har kozeppontj ihantobb mint ezer Celsius-fok rekons-tru6l-

hato. E minclen idSk legkegyetlenebb holocaustj aiert m6g

nem fizettek kArteritdst, de mdg bocs6natot sem kdrt senki.

Csak a velhetben szabadk6miives Willi Brandtot k6nysz-

eritettdk "testv6rei" a n6met ndp nevdben val6 megalt,zk-

od6sra.

A ndmet krematirriumok a tifuszj fwimyban meghalt

zs i do munkaszo I 96l ato s okat a jfw itny m e gfekez6 s e c 6 lj 6b6 I

hamva sztottitk. A Hirosi mhrads Nagaszakira ledobott atom-
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bombdk vagy a drezdai bomb6k 616 embereket 6gettek
hal 6lra. A kdtfe le " ham v asztas " semm i fe I e os szehasonl ft6s-
sal sem hozhat6 azonos nevezdre.

Az amerikai bankoknak ma mir csak az amerikai
gazdasagba bedptilt japdn bankok jelentenek m6lto
versenyt6rsat.

Ugy ttinik, Kfna is kfvtil esik a szabadkomtives hatalom
territ6rium6n. Pedig jelenlegi t6rsadalmi rends zereta m6so-
dik vil6gh6boru ut6ni zirzavarban sikertilt saj6t tervtik sze-
rint inalakftani. Mao Ce-tung nagy val6szinusdg szerint
szabadk6muves lehetett, mdgis meg tudta oriznihazdja szu-
verenitas6t. Mivel a kinai vezetds nem adott lehet6sdget a
zsido szabadk6muvess6gnek, hogy bedptiljctn a hatalmas
birodalom iranyft6 szervezeteibe, a Mao rtatri 6tmenet sor6n
nem tudt6k "elpriv atizalni" a kinai itllam vagyo ndt. Kfna
pelddja bebizonyftotta a vildgnak, hogy a szocialist6nak
nev ezett allamkapitalista gazdas6gi k6p zod,meny is
mrikodtethet6 eredm6nyesen, ha azt nem zsidok, hanem
kfnaiak vezetik. Defini6lhato teh6t: A vil6g b6rmely szor-
galmas ndpe, amely kepes elh6rftani mag6tol a zsidos6g
"segit5" kdzremtikdd6s6t, b6rmilyen t6rsadalmi-g azdasit$
rendszerben maradand6 drt6ket teremthet.

Az arab vil6g helyzete sajnos ktilonbcizik Azsiirt6l. A
csaknem egyedtili drtekesfthet6 nyersolaj kitermeldse olyan
fejlett es drdga technikat igdnyel, amelyet saj6t er6b6l a
hdborri befej ezdse ut6n megoldani nem tudott. Le-
het6s6geiket a t6ke 6s a vil6g ipari fejl6d6se determinfilja,
nem ktilcinben gyarmati helyzete.

A szabadk6mtives eskti nemcsak a szovjet vakolokat
kdtelezi, hanem magyar "testv lrszervezettiket" is. Ne
t6vess zen meg senkit R6kosi6k kdtarcu politik6j a a szabad-
k6mrivessdg betilt6s6val kapcsolatban. E zzel a m6dszerrel
konnytiszerrel megszabadulhatott azoktol a h6boru el6tt

szabadk6mtives p6holyokba karrierv6gyb6l bel6pett
arisztokrat6kt6l 6s nem zsido tagoktol, akik az rij kurzus

kiszol giilitsira, esetleg kock6zatot jelentettek volna. 86r
nagy val6szintis6ggel ebben Rfkosi tdvedett. E zek a
m a gy ars 6gtud ato ka t mir 6v szirzado kkal ko r6bb an e I fe I ej te tt
aris ztokrata 6s f6rendi hasznos goj ok, akik gyakori
pl,nzzavaraik miatt mar az utobbi m6sfel evszazadban

amfgy is a zsidok zsebdb6l eltek, erre minden ghtlfrs ndlktil
k6szek lettek volna. Mintahogy minden zoksz6 n6lktil
kiszol giiti./r. a 300 6ves Habsburg uralmat is. Szinte kivdtel
nelktil B6csben 61tek, ott voltak palot6ik,hhzaik. Tobbsdgtik

m6r beszdlni sem tudott magyarul. Csak a jovedelmtiket

ttryliio 6si birtokaik - ami anehfrny 6vszfnados pazarl6suk-

b61 mdg megmaradt voltak Magyarorsz6gon. Szeren-

c s 6tl en j obb 6gy aikko ny o rte I e n ki zs 6km 6ny o I 6s 6bo I . Ennek

az 1860-as dveket kovet6en egyre sztiktil6 lehet6s6ge ut6n

a zs i d6k korrupc i oj 6b6 I ny e rt p enztkiil fb I don na gyvonaliran

elsz6rakoztftk. Szinte alig volt olyan arisztokrata f6rangu

vagy m6g valamilyen birtokkal rendelkez6 nemesi csal6d,

amelynek legal6bb egy tagja nem a katonai ptiyht
viilasztotta, de nem azdrt, mert 6sei hazi$ifikivhnta v6deni.

Nem igyekezett tud6s6t fejleszteni es el6menetelre sem

v6gyott. Megelegedett a husz6rkapit6nyi szinvonallal, ahol

tetszet6s egyenruhfujihan kirtyhzta es dorbdzolta el 6sei

maradek vagyon6t
R6kosi a szabadk6mtives p6holyokat betiltotta ugyan, de

a Mos zkvfholhazaszldelgett zsid6s 69 eIen, az 6ltaluk uralt
Magyar Dolgo zok Phrtja (MDP) mukod6s6t szabad-

kSmtives alapokra hely ezte. M6r a Szoci6ldemokrata P6rttal

val6 egyesiilds el6tt - ugy tunik volt valami titkos jogcime

r|-k6tele zte azSZDP vezetSit, hogy a nemzetitudattalakix
csak kicsit is rend eLkezo tagiait 'J obboldalinak" b61y egezve

ztrja ki pfurtjukbol. A pfrt hierarchi6ja is teljes m6rt6kben
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megegyezett a p6holyokdval. Az alsobb pirtszervek a
sablonos szocialista retorika kiv6tel6vel nem tudtak a fel-
s6bb pirtszervek titkos munk fujiroL Csak a til6kozottabbak
tudt6k a val6s6g egy reszet a lektildott hat6rozatokb6l
kiolvasni. Ha pedig ezek nem tudt6k a roluk feltdte lezett
egytigyus6get hihet6 modon megi atszani, hanem jeldt adt6k
'J61 drtestiltsdgtiknek", nem kellett sokat vdrniuk, hogy
m e gtudj 6k ; a- i mp eri al i s t6k szolgitlatiha sze g5 dtek, m i 6 I tal
lak6sukat az AYH bortoneivel cserdltdk fel. Az lg48 ut6ni
nyolc evben 1956-ig a szabadk6muves legfels6bb zsido
pdrtititnyft6s kiv6tel6vel a magas kvalifik6ltsdg, az 1rtelem
kimondottan himdnnyal jdrt Ennek egyenes kovet-
kezmetrye, hogy a tudatlans6 g, dgyenge szellemi kepzettseg
p6rosulva a vak engedelmesseggel - ha csak valaki esetdben
gyanrit nem fogtak - jelent6s el6nydre v6lt gazddj6nak. Igy
tcirtdnt, hogy komoly munkakorokbe - ahov6 mdr zsido nemjutott kenilhettek egyszeni munk6sok, cipdsz 6s szabd
segddek. Termeszetesen kivalasztdsukat t6bb "k6der ezds,,
elozte meg. Ilyenek meg a moszkovit6k kozott is j6csk6n
akadtak. P6ld6ul P6ter G6bor alt6bornagy az AvH nagy-
hatalmu fonoke nad rdgszabo volt. E zsid6, ritk6bb esetben
nem zsido hatalmass6gok mogdtt minden1tt ott alltak a
szovj et tanitcsad6k.

A v6dlottak nem letezo buncissdgdnek elk6peszt6 beis-
mer6se a kozombos magyar polg6rt megzavarta. Ez a
szabadkSmtives m6dszer a legsz6lesebb dimenzi6kban a
Rajk-per sor6n kitapinthat6 kozelsdgbe kenilt. Mindszenty
hercegprimits vagy a k6s6bbi standard elleni v6dlottak ko-
holt v6djainak tdrgyal6sa sor6n ezekmdg csak nyomokban
figyelhet6k ffieg, ahol azilyen tipusri vallom6sokdrt val6ban
a pszichikai 6s kdmiai manipul6ciot kell keresntink. Az
eredend6en kommunista ellenes magyar lakoss6g titokban
onilt Rajk Ldszlo tragddiffifnak. Bar6ti bes zelget6sek sordn

nem kis ironi6val mondogattAk: hadd irts6k egym6st a kom-
munistilk, legal6bb el6bb elfogynak. A piLrt tagi ar azonban
minden szinten aggodnikezdtek. Nem ertettdk, hogyan for-
dulhatott ez el6. A Rajknak es tfrsainak tulajdonitott
v6dak at, azok beismer6se ellen6re nem hitt6k el. Almatlan
ej szak6ikon kf nos viziok gyotortdk 6ket. Nem tudtak
szabadulni a gondolatt6l, ha ez Rajkkal megtortdnhetett,
akkor veltik m6g ink6bb megtdrtdnhet. Kdtsdgtelen, hogy
Szt6lin 6s R6kosr a Rajk-perrel a pfrttags6g felelmdt 6s

engedelmessdget nagy mertekben ndvelte. Sikertilt el6rnie,
hogy kisebb megszorit6s esetdn ezekamir - akfr tudtukkal,
vagy anelktil szabadkdmtivessd gyurt "testvdrek" fj
szoha szniiattal elvt6rsak akftr sztileiket, felesegeiket vagy
gyermekeiket is nemcsak el6rulj 6k, hanem frtatlanul az

AVH kezere adj6k. A szegdnysegben 616, de erkdlcseiben
jellemes magyar polg6r mdlyebbre stillyedt, mint amit leg-
rosszabb 6lm6ban 6telhetett. Szo szerint a pokolban 6,rezte

magifi, ahonnan ugy tunt, 6lete vegdig sem szabadulhat.

Nem kevesen viilasztott6k lelkiismerettik sulya alatt az

Ongyilkoss6got. Nem egyszer m6g hithunek ismert komrrru.
nist6k is. Kozismert, hogy Z6ld S6ndor beltigyminiszter
195 1 tavaszfn - amikor v6rhato letart6ztathsfrol drtestilt,
csal6dj ixal egytitt ongyilkos lett.

A nem zsido magyar szabadkdmuvesek, bin felv6tehik
alkalm fxal a szigoru fogadalmakat 6s az ost eskrit letettdk,
biztak abban, hogy ezek csak formas6gok. Ktil0nosk6ppen
igazsftgerzetik Iilzadt fel a val6tlan v6dak hallat6n, gon-

dolvdn, 6k nem is szegtek meg szabadk6mtives
fogadalmukat vagy esktijtiket. Enndlfogva nem voltak haj-
landok els6 sz6ra bevallani a koholt v6dakat. Ezekheztar-
tozott Rajk Lhszlo is. A sorozatos verdsek 6s az egyre

durvul6 kfnzdsok sem birt6k rh a hamis vallom6sra. Alig
hihetd pedig, hogy zsido felesdge r6v6n ne ismerte volna az
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ugyanehhez a "kaszthoz" tartoz6 pilrt- 6s minisztert6rsai
eltorzult lelkialkatfut Mivel a Tito-ellenes nemzetklzi
figyelemelterel6 hecckamp6ny sor6n R6kos i idozavarba
kertilt, kdnytelen volt Kdddr J6nos ud6n figyelmeztetni
szabadk6mtives elkdtelezettsdgdre . Kiddr teh6t R6kosi
utasft6s6ra - a bdrtcinben igyeke zettkioktatni Raj kL6szl6t,
tegyen beismer6 vallom6st, mert a pirtnak most erre van
sztiksd ge. Ezzel az " okos" magat artdsitval n?Ey szolgirlatot
tehet a pirtnak 6s az 6letet is megmentheti. tr guhal6lra is
ftdlik, azt nem hajtj6k v6gre, hanem titokb an aszovj et pirt
valamely krimi tidiil6jdbe viszik,^ahol csal6dj ixal .gyutt
elete vdg6ig bdkess6gben 6lhet. 37 Rajk Ldizld gyorsan
felmdrte k6ts6gbeejt6 helyzetdt. Kcinnyen meg6llapfto tta,
egyebet ugy sem tehet, sz6t fogadott. Majd csak k6t6llel a
nyakitban 6rtette ffieg, hogy szabadk6mtives testvdrei me-lyik "krimi udul6be" utalt6k be. A kivdg zeset R6kosi
utas itilsarS 

.Xeg 
ignezo Kddin arcftba ki6ltotta :,, J6nos,

becsaptalltr Jd

A Rajk-per ut6n - szovjet mintira- iszonyri "tisztogat6s,,
kovetkezett mag6ban a p6rtban, de a t6rsadalom teljes
eg6sz6ben is. A p6rtbol qugy igyeke zettel szirtdk ki a ,,be-
furakodott ellensdget" . Aftatlan magyar polg6rok tizezrei
ifurtakmeg az AYH bortoneit, intern al6tfh-orait. Ma gyarver
ir6n megmentett zsid6k ldgioja titdtte ds kinozta a nemzet
legiobbj ait. Nemegyszer azokat, akik a munkaszolg 6lati
kdtele zettseg el6l mdg rejtegettdk is 6ket. A kereszteny
szellemben nevelkedett naiv magyar polg6r csak most
eszmdlt 16; nem volt demag6gia- mindaz, amit Hitler a
zsidokr6l mondott. Azokelvetemrilt kegyetlens6ge megha-
ladta minde n kepzeletdt.

A hadifogs6gbol hazater6 katon6ink at zsid6, de legal6b-
bis zsid6 vezetdsti igazolobizottsdgok szirtek meg. Szinte
mindenkinek fedd6 m6don feltettdk abanirlis kdrddst, hogy

miert vonult be, mi6rt engedelmeskedett a behiv6pa,
rancsnak. A mir eleve megfelemlitett emberek egyike sem
mert visszak6rdezni, hogy 6 miert ment el az auswitzi
munkat6borba. Ez a "mi6rt vonult be?" zsido filozofia
mag6ban hordozza annak feltetelezdsdt, hogy a zsidosdg
onk6nt vonult be a szamara letesitett munkat6borokba.

A magyarorszirgr katolikus egyh6zat Mindszenty J6zsef
bfboros bebdrtonzdsdvel a kommunista hatalom lefej efie.
Rendeleti titon felo szlatjak 6s betiltj6k a katolikus
szervezeteket, majd 6llamositj6k az egyhhzi iskoldkat,
bevezetik a fakultativnak nevezett vall6soktat6st, amely
egyet jelent a keresztdny oktat6s betilt6s6val. A nyugati
hatalmak l6ts zolag tiltako znak ezen tntezked6sek ellen, s6t
az ENSZ egyik szervezeten6l a Hhgai Nemzetkozi
Biros6gn6l panas zt is tesznek a kelet-eur6pai vall6stilddzes
ellen. Az egyh6zivezet6knek azonban kfnos meglepetdsben
lesz r6sztik. A Hhgai Nemzetkozi Biros6g elveti a nyugati
hatalmak panaszitt mind Magyarorszag, mind pedig Bul-
giria 6s Rom6nia ellen. Ez a nemzetkozi hat6rozat, amely
mintha csak kommunista megrendeldsre sztiletett volna,
kell6en megal apozta R6kosi6k vall6sellenes hadj aratat"
Rovidesen bfros6g e16 6llitj6k Gr6 szJozsef kalocsai 6rseket,
6s megalakul a katolikus papok orszdgos bdkebizotts6ga is.
Ezeka bdkepapok a mai napig a keresztdny egyh6zakki nem
tisztitott sz6gyenfoltj ai maradtak.

Az l948-as "fordulat 6ve" ut6n a kommunista korm inyzat
vad hidnak6nt veti 16, magiLt a paruszts6gra. Mf g az l945-os
6s 1947-es orszitggytil6si viilaszt6sok kampfnya sor6n ta-
gadta, hogy a mezogazdas6got kolhozositani szeretnd, s5t
er6teljesen bizonygatta, Magyarorsz6gon ez az ft nem is
lenne jdrhato a hatalom birtok6ban megke zdi a

mezogazdashgi Uzemek szerve zds6t. Paraszts6gunk el-
len6ll6s6t g6tl6stalan ercszakkal igyekszik megt6rni. Az
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egydni gazdii<ra olyan bead6si kdtele zettsd,get rendel el,
amelyet azok teljesfteni nem tudnak. Lesciprik padl6s6t,
elrabolj6k 6vi 6lelmiszerk6szlet6t. Megtiltjak i 6ruhal-
moz6st. A hdzkutat6sok mindennaposakkdvdlnak a falvak-
ban. Ha valakindl 3-4 kg cukrottalitlnak, aztelkobo zz6k es
Sruhalmozitsdrt bdrtonbe zhrj6k. A bortoncik gyorsan
megtelnek. El6g, ha saj6t hizoj6t enged6ly n6lktil lev6gia,
m6ris letart6 ztatjttk. Engeddlyt pedig csak akkor kap, ha
kdptelen beaddsi kdtele zettsegdnek eleget tett. Ezernyi m6d-
j6t ejtettdk, hogy a parasztot bdrtonbe zirhass6k. Ha valaki
a hatalom hibdirol mert beszdlni, azt az AVH "dupla
l6togat6ssal " tisztelte meg. El6szcir titokb 4n, amikor
port6j6n elrejtette a fegyvert, masodszor pedig, amikor meg-
taliilta. Ezek a ndpkd ztdrsasag fegyv.r.r megdcint6s6re
ii?"{y]6 "cselekmdnyek" nagyon szigorf btintet6isel j 6rtak.
Altalirban tdbb, mint egy evtizednyi bdrtonnel srijlott6k.
Ehhez k6pest Magyarors zirg az |vszdzad vdgdre el6rke zik
majd az iglret frldj 6re, amikor szdzmilli6rd forint sik-
kasztits66rt sem adnak majd kdt 6v felftggesztett b6rtonn6l
tdbbet . Igaz, aki ennyi penzhez hozzhfir, az sohasem ma-
gyar ember, hanem tagi avalamely titkos t6rsasdgnak. Uiabb
szohasznfilattal m affi 6nak .

Mind ezek ellendre a termel6szovetke zet nevre
magyarosftott kolhozok szerye z6,se nem ment k6nnyer1. A
magyar paraszts6g sziv6s 6s mdlto ellenfeldvd viilt a
moszkvai zsid6 megv6lt6knak. 195 I tavas zina prolet6rdik-
tatuta a paras ztsitg okos elle n6ll6sa kdvetke zteben
kdnytelen az ordkds me zogazdas agi tf ltermel6ssel
ktiszk6d6 Magyarorsz6gon bevezetni a zsir- ds keny6r-
j egyrendszert. A marxista-leninista ideologia a paraszts6got
szerve zetboil, egy mitst6l nagym ertekben els zige{eft
"r6tegnek" deklarillta ds a "j6l szerye zett" prolet6ri6tus
al6rendelts6g6be utalta. A mezogazdasdg " itszervez6se,,

mdgis sokkal kem6nyebb dionak bizonyult, mint a

munk6sosztaly" igtha hajt6sa. ugy tunik, nemcsak
Magyarorsz6gon. Szt6lin panaszolja egy alkalommal Chur-
chillnek, hogy a mezogazdashg kolhozosft6sa nagyobb
ki.izdelmetjelentett a szovjet hatalom sz6mara,mint a m6so-

dik vil6gh6boru A ma gyar paraszt nem dSlt be a zsido
sajto semmifele 6mit6s6nak. Hi6ba kdzoltdk me ggyozondl

meggyozobb cikkeiket a termel6szovetkezetekbe va16

"tomeges bel6pdsekr6l". Hi6ba hajtottak ki kettSszaz
parasztot Erdei Feren c vezet6s6vel ktildotts6gnek nevezve

a Szovjetuni6ba a kolhozok tanulminyozasara. A korabeli
sajto nevetsdges felhiv6st tett kdzze, amelyben ez a
ktilddtts6g felhfvj a a paraszts itgot kovesse a szovjet peld6t,
l6pjen be a termel6szovetkezetekbe. Ezek az egyugyu
m6dszerek falrahfnyt bors6kent hullottak vissza kidtl6ik
nyak6ba.

A parasztsitg gyfirirs6val p6rhuzamosan folyt a

"munk6sosztaly" megnyomorithsa is. Vdget nem ero
munkaversenyek, norrnaemeldsek zs6km6nyoltAk ki egyre

fogyo munkaerejdt. Mindezt betet6zve alacsony mun-
kab6rdb6l bekekolcson cimdn tov6bbi ttzedet zsaroltak ki.
A magyar munk6s ilyen sokat, ilyen kev6s berert mdg a

legvadabb kapitalist6nak sem dol gozott, mint a

"munk6shatalomnak". R6ad6sul ins6ges keresetdnek az

iizletekben szinte alig volt valami 6rufe dezete. Azorszitgban
teljes mdrt6kben szrinetelt a lak6s6pit6s. A hdboru okozta
dptiletek helyre illithsa is csup6n j elkdpes 6rt6kti volt.
Budapestenazdgetolakitshi6nytt6rsbdrletekkelprobAltarkme-
goldani, ami art jelentette, hogy a kdtszob6s lak6sban lak6
fo b 6 rl 6t c s a I 6dta gi ai nak sztrmfrto I fi .i g g e tl e nti I k6 ny - szer ite tte k
eW m6sik csal6d befogadisira. Szemdlyesen talirlkoztam a
XIII. kerUleti Angyalfoldon olyan esettel, amikor egyszob6s

lak6sban lakott k6t csa16d, mdghozzdgyermekekkel. A kom-
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munista hatalom kidpUldsdvel megjelenik - Milovan Djilas
sz6haszniilatilal 6lve - az rij osztily, a pirtoligarchia.

A r6gi vagyonos reteg 6s az uralkod6 osztiily vill6it,
I ak6s ait a Mo s zkv6bo I c s A usw itzb olMagy ar or szirgr a6z6n-
ldtt zsid6s 6g,mint azujhatalom megtestesitoi magut tor,itt
osztott6k fel, ahasznos goj "munk6sk6dereknek" ebb6l m6r
nem jutott. A t6rsbdrletb6l valo kiemel6shez lak6sra volt
sztiks6g. A zsid6 korm6nyzat ezt a rh jellemz6 m6don
oldotta meg. A 8130. sz. miniszterelnciki rendelettel 195 I
jrinius kozepdn intezkednek " a volt kizs ikmanyol6k
Budapestr6l val6 kitelepft6sdrdl" . Eza gyakorlatban annyit
jelentett, hogy a rdgi rendszer tisztvisel6it 6s m6s 6rtel-
misdgeit maximum 6tven kilos csoma ggal teheraut6ra rak-
t6k 6s valamely t6voli faluba vitt6k, nem egyszer ist6lloban
helyeztdk el. Lak6suk teljes ingos6gukkal elkobz6sra kenilt,
amelyet a "munk 6sigazgat6k" 6s egydb pilrtkdderek rd,szdre
utaltak ki. Az ott taliilt kultur6lis 6rt6keket, mint p6ld6ul
kdnyvtfr, drem- ds egydb gytijtemdnyek mint reakcios kiad-
v6nyokat, rij tulajdonosaik mint "haszn iilhatatlan kacatokat"
rovid riton elkotyavety6ltdk. Az antikv6riumok megteltek
drtdkes konyvekkel, a v6rosi ocskapiacok pedig gondosan
feldol gozott gytijtem6nyekkel. A m6ig nagyon keresett
Szil6gyi S6nd or iiltal szerkesztett, a Millenniumra kiadott:
tizkdtetes Magyar Nem zetTort6nete dfszkdtdsben egy napi
kereset 6rhn antikv6riumokban kaphato volt. Oreg
6remgytijt6k mesdlik, hogy budapesti klubjukban
d6lut6nonk6 nt ezek a k6derek esetenk6nt egds z bor1ndnyi
r6gi penrt hoztak be elad6sra kfn 6lva. Egy kcizds asztalra
kiontve mindenki kiv6lo gattaa saj ifi erdekl6ddsi tenilet6nek
megfelel6 anyagot, amelyet az "ui gazda" b6rmilyen nevet-
s6ges osszegdrt - hisz val6di 6rtdk6t nem ismerte - eladott.

A vid6kre telepitettek kdzdtt szdmos nyugdijas volt talfi-
hat6, akikt6l nyugdfjukat is megvont6k. Gyermekeikre nem

szitmitattak, hisz ins6ges jdvedelmiik saj ffimaguk 6s csal5d-
juk ell6t6s6t is alig fedezte. Nem maradt m6s hhrra, mint a
magukat a termel6szovetke zetekb6l kimenteni tud6
par asztokn6l e I e lm i s ze r fej 6 b e n nap s zhmo s munk ffi v iilal ni .

Ahol valami kisipari tizem, vagy munkahely mukdddtt, a

szerencsdsebbeket djjeli6rkdnt foglalkortaffttk. A Horthy-
rends zer mindenfaj ta tisztviseldj 6t61, kato nattsztj 6t61,

rend6r6t51, csend6r6tol megvont6k a nyug dijin.
A zsido hatalom senkit sem kimdlt. A lak6sukb6l

kitelepftettek kozdtt szAmosan akadtak olyanok, akik hi-
vatali beoszt6sukn6l fogva mentettdk, bujtatt6k a n6met
munkat6borokba val6 kisz6llit6s e16l azokat a1srd6kat, akik
most 6ket mindentikt6l megfosztott6k. Nem vdletlentil
nevezte Hitler Magyarorszitgot Europa gettoj6nak. De m6g

igy is 6k voltak a szerencs6sebbek. Tdbbsdgtik et az AVH
bdrtdneiben kinozt6k. A tatirjirts 6s a 150 6ves torok
uralom megko zelitoen sem okozott annyi szenveddst a ma-
gyar nemzetnek, mint az iitala kere sztenyi szeretetb6l, effi-
berba rfttsitgb6 I Ul doz6 se e 161 be fogadott zs i d6 sdg. Ko I lektiv
h6borus brinoss6 nyilvAnitva vezekelt egy nagy multu
nemzet, akinek egyetlen btine az volt, hogy meg le-
het6segein tril is menteni igyekezett zsido 6llampolg6rait.
Miatta v6llalta m6sodik vil6gh6boruban va16 r€,szvdtel6t 6s

iidozta fel felmillio ma gyar 61et6t. Ezt ahatalmas fildozatot
a fekeveszett zsid6s6g 1946-t6l 1954-ig terjed6 evekben a

maga m6dj6n koszonte ffieg, amelydrt most m6g k6rpotl6st
is k6r. Nem is ak6rmilyent!

Ennek 6rz6keltet6s6re kdnytelenek vagyunk egy; a Ma-
gyar Kossuth R6di6ban lgg6julius ihan sugirzott rhdiohirt
megismdtelni : "A magyarorszirgi zsid6s6g teljes k6rpotl6sa
lehetetlen, mert a t6nyleges k6r nagyobb, mint a Magyar
Nemzeti Vagyon 6sszess6ge. "
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