Nem tudom, a parlamentben til6 kdpvisel6k k6ziil
akikkel megsz avaztatjak a k6rpotl6s m6rtdk6t ds kifizetds6nek m6dj6t, idej 6t, akadt-e valaki, aki e hfr 6rtelm6t
a maga val6sd gihan felm6rte, 6s annak valodi c6lj6t
meg6rtette? Elgondolkod ott azon, hogy ilyen mdrt6kti
zsid6
vagyon l6t ezese akdrcsak elk epzelhet6-e? Nincs
tudom6sunk arc61, hogy b6rki is megkdrddj elertevolna.
A nemzet keseni pohara mar-mir csordultig telt, amikor
1953.s m6rcius 5-6n meghal a vil6gtdrtdnelem legnagyobb
hohdrl,4 szabadk6mtives Sa61in. Hal6l6nak oka
-aig uitatott. Nincsenek keves en azok, akik teljes me ggyoz6d6ssel
6lliti6k, hogy kdrny ezete gyilkolta meg. Ha igy-van, akkor
semmi k6ts6g sem meriilhet fel, hogy 6ppen szabadk6mtives
testv6rei v6geztek vele . En. alififumasrtani l6tszik a m6g
Szt6lin Sltal letart6ztatott zsid6 orvosok gyors szabadl6bra
helye zdse. Ugy ttinik, szellemi ledpuldsdvel kozvetlen
korny ezete is egyre nagyobb vesz6lybe kertilt . Azamerikai
korm6 ny zattal egyet ertesben felszitott "hidegh6borri"
olt6r6n m6r nemcsak ellenfeleit, hanem legbiialmasabb
munkat6rsait is v6logat6s n6lktil ildozta fel . E a Rettegett
Iv6n korabeli pszichozis nemcsak a szovjetuni6beli szabadk6mtives oligarch6knak v6lt kellemetlennd, hanem
akadSlyozta azE,gyestilt Allamok h6borus osztal ekinak
behajt6s6t is, amely a ftild gyarm atainak ujraeloszt6s6ban
virt
realiziililsta. M6gpedig a Szovjetuni6 Sltal felszitott forradalmi fell6zititsirval. Kiildnosen az olajban gazdag gyarmati tertiletek vdltak Amerika 6rdekl6d6sdnek fd
tenileteivd. Az ugyancsak szabadk6mtives Churchill mir a
h6boru alatt is gyanft fogott. Nem v6letlentil jegye zteffi€g,
hogy Roosevelt "szerelmes pillant6sokat vetett egyes olaj-

Malenkov ugyan kdpes volt a nagy orom kozepette
megszerezni Szt6lin szek6t, de megtartani nem tudta. Rovid
po I iti k ai kizde I e m kovetk ezett, ame I yb 6 I a szabadk6mtive s
Hruscsov kertilt ki gy6ztesen. A szovjet megkonnyebbtilds
termd szetszeruen bizonyos m6rtdkig ifiterjedt a keleteur6pai gyarmatokra, igy Magyarorszhgra is. A nemzet
v6ltoz6st v6rt. Egybehangzo volt a tarsadalom vdlemdnye,
hogy a viitozhs mdr csak jobbat hozhat. Rem6nyeink - ha
rdszben is - rovidesen megval6sultak. Azfj szovjet vezet6s
ugy ttinik, jol ismerte a birodalom lelki6llapot6t, amelynek
kitapint6sa nem is volt olyan nehez. Kelet-N6metorszhgban
Szt6lin haliiaut6n alig t6bb, mint h6rom honappal a berlini
felkeldst kellett szovjet tankokkal leverni. Lengyelorszagban t6bb kisebb munkfsmegmozdul6ssal volt kenytelen a

kommunista korm6nyzat szemb esziilni. Budapesten a
csepeli munk6sok jelentkeztek "vadsztri$kokkal". Lepni

A Kreml urai Szt6lin hal6l6val fell6le gezheffek, de az
utodl6s kdriil bizonytalans6g l6pett fel. A dikt6tor titk 6ra,

kellett teh6t!
A ravasz R6kosi megprob6l el6be menni avirhato szovjet
ir6nyv6lt6snak. 1 9 53. m6j us 17 -re ors zhggyul6si
vfiaszt6sokat irat ki, hogy a ptrt 6s a saj6t hatalm6t
"meger6sitse". Hi6ba tereli a viilasztdsra jogosultak 98%-6t
az urn6khoz, akik egyedtil v filaszthat6 ndpfrontj eloltekre
ugyanilyen arilnyban leadj6k ugyan a szavazataikat, a
tomegek lelki6llapota azonban tov6bbra is zaklatott.
A Szovjetunio r6gi fj vezetoit nem tdveszti meg R6kosi
hazirdjffieka. Gyors cselekvdsre hat6rozzttk el magukat.
1953. jrinius I2-en Moszkviha rendelik a magyar piLrt es
korm6nyktilddttsdget, mdgpedig az 6ltaluk meghatirozott
osszetdtelben. Igy lesz a "deleg aci6" tagSa a ndh6ny 6vig
lfttszolag mell6zdtt Nagy Imre is. R6kosit a szovjet pifft
prezidium6ban Molotov, Hruscsov, Malenkov, Berija 6s
Mikoj6n (mondhatn6nk: a szovjet szabadk6mtives p6holy
legfels6bb vezetlse) veszikezeldsbe. A nyu gatr sajto szerint
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szigoru dorgdl6sba n rdszestilt, am ilrtolyan pontosan vegrehajtotta a t6ltik kapott utasit6sokat. All itSlag meg ,ridO
mivoltdt is fejere olvast6k. Majd utasftottak, hogy a part
ffititk6ri poszt megtartas6val a miniszterelnciki szeket iaiu
6t m6s politikusnak, mdgpedig Nagy Imrdnek. Az akkori
sokat hango ztatott magyar "ftiggetlens6gre" jelle mzo,hogy
mini szterel ndkdt Moszk v itban nev ezik ki.
Nagy Imre szemdlyenek kiv6la sztasa a magyar la-koss6g,
ktilcinosen a par aszts69 koreben bizonyos
megelegedettseget eredm enyezett. A politikai elemz6k
kdztil is kevesen akadtak, akik latolgatni prob6 ltdk; vajon
midrt eppen Nagy Imre? A kdrdds meg vfilaszolds6hoz Nagy
Imre szemdlyiseg6nek teljes feltiritsira,, nem ktilonben
a
szabadk6mtives gondolkod6s ismeretere van elengedhetetlentil sztiksdg.
Nagy Imre reszt vett az els6 vildgh6boruban . Az
Oroszors zitgban l6v6 hadifogol ytirborban o is
bekapcsolodik a kommunista mo zgalomba. Mondhatn6nk,
ott volt a bolsevizmus sztiletdsdndl. Egyes kommunista
ellenfelei meg azzal is megvadoltfk, hogy rds ztvettll.
Miklos
orosz chr meggyilkol6s6ban . Ez azonban nem bizonyult
igaznak, de a befeketft6si kiserlet alkalmas arra, hogy
feltdtelezzik; talfn mdg a bols evizmus vil6 gra segftds6ben
is lehetett valami sokadrangu szerepe. lg28-t6l 1944-ig
megszakft6s n6lktil a Szovjetuni6ban 6lt. A m6sodik
vil6gh6boru idej dn a moszkva i rirdi6 magy ar szer-

keszt6sdgeben dolg ozott. Megu szta Szt6lin tisztogat6si
ak-

ci6it, amelynek pedig mdg Kun Bdla is Sldo zatinlesett. Az
azdrtzsido klikk, amely Moszkv6b anamagyar kommunista
szervezkedes el6re verekedte magifi, nem zsido ldtere mindvdgig megturte maga kozott. Mindez kikezdhetetlen kommunista hus6g6t ds megbf zhatosdgat jelzi, ugyanakkor
semmi kdtsdget sem hagy azirdnt, hogy a bolsevista szabad-
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klzd fo ga dta, ame ly tul aj donkdppen
6llitotta, amit Nagy Imre fenntart6s
nelktil v6llalt. Teh6t az ost szabadk6mtives eskti es az azt
a zsidos6g szolgitlatfha

megal apozo szigoru fogadalmak hozzirkotdttdk a zsidos itg-

hoz. Lassir megfontolt modora, magyar fajf arckaraktere,
amelyet magyaros baj uszdval - aligha vdletlentil - mdg ki
is emelt, nem utolsosorban kereszteny valldsa of tette a
legalkalmas abb6- hogy a r6mai katolikus egyh6zfogalmait
haszn6ljuk - az ordog tigyvedjdnek szerepdre. 6t jelolik ki
a bolsevista szabadkSmiives p6holy hivatalos ell enzek6nek.
Ez azzal a feladattal jifi, hogy apixtpdholy hatalornra jut6sa
i dej 6n a bo I s ev i sta korm6 ny zat po I i tik 6j at
- re ndkf vtil itmy altan - esetenkent bfr6lj a. Az ilyen magatart6s feldbreszti es
magira vonja a sanyargatott lakossag szimp6ti6jffi. Ezt
elSsegitend6 , Ifitszolag fdlre is allitjilk, majd ism6t a hatalomba vonj6k. Ktil6nosen nagy sztiksdg van ilyen emberre
hatalmtl<rizis idejdn. Konnyen meg lehet jfttszani egy praktikus korm6nyv6ls 6got. A ndp 6szre sem veszi, hogy az
altala, akkor mir kovete lt, kor6bb an m e I I 5 zott ko mmuni sta
vezeto tulajdonkeppen a bolsevista hatalmat menti 6t
bekesebb idSkre. Vagyis ez az "ordog tigyvedje" nem m6s,
mint a kommunizmus biztons6gi szelepe. F.z a mestersdges
p irtellenzek tu I aj do nk 6 p p e n m i nd e n ko mmuni s ta pftrtb an k i
van jelolve. El6g, ha csak a lengyel Gomulk6t, vagy a
csehszlov6k Husakot emlitjtik, akiket sztiksdg esetdn ugyancsak elohintak a talonb6l .Ez a kdtsfkf m6dszer jellemzo a
v i I 6 g lithatat I an szabadk6 muv e s ko zp ontj 6nak mtikd d6 s e re
is, dppen ezert eredetdt is ott kell keresni. Ennek jegydben
alakitott6k ki a m6sodik vil6gh6boru ut6ni ugynevezett
"hidegh6borut", amely a k6t nagyhatalom , dzEgyestilt Allamok 6s a Szovjetuni6 legfels6 vezet6se k6zott, egym6s
utsz6li 6cs6rl6sa ellenere sohasem lltezett. A kdt hatalom
m6sodik vil6gh6boru erdekdben megkot0tt szovetsdgi
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viszonya, amelynek gyoke re az 1933134. |viRoosevelt-Lit-

tdrt6nt diplomilciai elismerdsdig nyulik vis sza, a mai napig
lithatatl an kozpontbo I
iranyitott6k mind a kapitalista, mind pedig a szocia-list6nak
nevezett 6llamkapitalista gazdas6g mechan izmus6t;
csaktgy mint politikai ideolo giajat.Ezek a l6thatatlan agyak
terveztdk meg egyfel6l Eisenhower elnok "rab ndpek
felszabadft6si doktri nf4tfi", m6sfel6l az 1956-os magyar
szabads6gharc szovjet verbefojt6s6nak menetrendjet, de
erre mdg visszatdrtink.
Ez a kdtarcusdg jellem zivildgunk ktilpolitikai folyamatait
is, de ktildnoskdpp az F,gyestilt Allamok es a Szovjetuni6
viszonytfi. Az elso cirkuszi szemfenyves ztes a "kinai forradalom" gyozelme, amelynek elozmenyei mdg a m6sodik
vil6gh6boru idejdre nyrilnak vissza. A lifihatatlan ktiltigyi
agytroszt mat ahfiboru ut6ni helyzetet elemzi. Yiziojihan
megielenik a hatalmas kfnai demogriffrai robban6s, amely
m6r a hdboru elott is jelleme zte ezt az 6rdekes, nehezen
megismerhet6 birodalmat. Hogy az amerikai l6thato 6s
lifihatat I an tew ez6 k e t m e nn y i re fo g I a I k o z tatja K f n a h6b o ru
ut6ni sorsa, arr6l Ha.ry Hopkins, Roosevelt legfobb bizalmas6nak egy, m6g a japdn kapitul6ci6t megel ozo
feljegyzdse a leghitelesebb bizonyftek. fme: "Ha meg kellene j elcilnom azt az orszagot, amelynek sors6ban az
Egyestilt Allamok politikai er gazdasi,gi szempontb6 | a
leginkdbb drdekelt lesz , dzelkcive tkezo szdz6vben, habo zirs
nelkiil a Kfnai Kdztfusas6got vfiasztanirm. Ha Japdnt
legy ozzik, e zzel Kf n6bol a vil6g egyik legnagyobb
szarazfbldi hatalm a lesz." 4l
A Kfna ellent szabadk6muves cselszciv6s lg43 november
v6g6n olt6tt els6 izbenl6thato form6t. Amikor az elsokairoi
6rtekezleten Csang-Kaj-sek Roosevelt segftsdgdt kdrte a

h6boru ut6ni angol tertileten kivtilis6g felszitmol6s irhoz
Hongkongban, Sanghaiban 6s Kantonban. Az amerikai elnok furcsa feltdtelt szabott. Nem kevesebbet kdrt, minthogy
meg a h6boru alatt Csang alakitson fj egysdgkormanyt,
amelybe a yenani kommunisttkat is vonja be. A meglepett
Csang megpr6b6lt tov6bbi ig6nyeket t6mas ztani, mivel
ri$ott, hazi$6nak nem Japfn, hanem Amerika a legfobb
ellensdge. Arra kdrte Rooseveltet, hogy szoritsa rfr
Szovjetuni6t, hogy a h6borirs osztozkod6s sor6n tartsa majd
tiszteletben Mandzsiria hatfrait. Mint a v6s6ri alkuszok,
Roosevelt is tov6bb emelte a tetet Csak abban az esetben
tett effe fg6retet, ha Csang-Kaj-sek kotelezetlseget v6llal
arra, hogy a h6boru ut6n brztositja a "demokratikus"
viilaszt6sokat Kin6ban. A politikai licit v6geredmdnydt ma
mir ismerjtik. A h6boru ut6ni demokratikus viilasztdsok
helyett Rooseveltek m6s megold6st valasztottak, neho gy a
y enani kommuni st6k alul maradj anak a vf laszt6si
ktizdelemben. Az amerikai elnok mfx 1942-ben katonai
tanacsad6t kiildott Csang-Kaj-sekhez Stilwel t6bornok
szemdlyeben, hogy Kina Japin elleni h6borti6t segitse. A
t6bornok jelentdseiben kesertien panaszolta, hogy a kinaiak
Jap6n helyett sokkal ink6bb Mao Ce-tung gerilla serege
ellen folytatnak h6borut. lJgyanakkor Mao gerilla csapatai
m6g amerikai parancsnoks6g alatt is harcoltak Japin ellen.
Az Amerik6b6l Kin6ba erkezo ktildnbozo "misszi6k" fokozatosan a yenani kommunist6k fel6 orient6lodtak. Rdvid
id6 mrilva erdemi tirgyal6sokat tobbnyire csak a kommunist6kkal folytattak. Az amerikai szabadk6muves 6mit6s
i sko ap 6 I d6j ix altal 6lko zhatunk a kf na i ktrtyakeve rd s s or6n.
A ket atombomba bevet6se ut6ni japfn kapitul6cio viratlanul erte az amerikai korm6nyzatot, nem ktilonben a hadiipart. A szfvos Japan elleni hAboruhoz hegyfitloff nary mennyisdgu hadianyag feleslegesnek btzonyult. Piacot kellett tal6lni
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elhelyezl,sere. Mfg az amerikai korm6nyzat titokban mindent elkovetett a kfnai kommunist6k hatalomra juttat6sa
6rdekdben, addig az amerikai kongresszus hatalmas
cisszegeket szavazott meg Csang-Kaj-sek kommunista
gerill6k elleni polgdrhdboruj ithoz. Tdbb, mint ndgymilli6rd
doll6t ert6kben szallftottak rds zere ktilonb 6zo
hadifelszereldst, mintegy hatszoros ifi ann&k, amit az
egesz
vil6gh6boru alatt kapott. Csang hadrigyminisztdrium6t
valos6ggal elleptdk az amerikai tandcsadok. Az amerikai
korm6ny Marshall t6bornokot ktildi Kfn6ba, hog y,,k6zvetftsen" a harcolo felek ktizcitt. Ugyanakko

r azamerikai katonai
tan6csadok olyan mesterien koordi naljik a fegy.
vetsztrllftasokat, hogy annak legnagyobb rdsze a Mao-fele

g" kezebe kertil. Marshall 1948-b an an6l t6i6koztatia fondkeit, hogy a ndphadsereg az ev els6 h6rom
honapj ihan 270.000 amerikai pusk6t, 14.000 gdpfegyvert,
"ndphadsere
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automatafe gyvert zs6km6ny o lt . Azamerik ai tanitc sad6k j6volt 6b6l kozvetlentil az ll:.rrkbe hullot t zsitkm6nnyal
konnyfi sze rre I I e gy oztek C s ang-K aj -s ek e I 6rult hads ere get.
A I 6th atatlanv i I 6gkorm 6ny e I d ge detten ny ug tdfia | 9 49 -b en
a Kfnai N6pk oztfxsas6g kiki6lt as6t.

M6g Chamberlain kormdnyzdsa idejen "kialakult" a
h6rom szabadk6mtive s nagyhatal om ; azE gye s tilt Al I am ok,
a Szovjetuni6 6s Anglia korm6nyfoi kozdtt a rendszeres
tizenetv6lt6s, a lev6lbeni egyeztetds. E levelez6sb6l a

Szovjetuni6 ktiltigyminisztdriuma a h6boru befejezdse ut6n
30 dvvel, 1976-ban adott ki egy kdtkotetes v6logat6st.
Ezt a

magyarotszagi Kossuth Kiado az lJngviri Kdrpdti Konyvkiadoval kdzos kiad6sban 1981-ben bocs6totta a magyar

nagyk6zonsdg rendelkezdsdre.

E galad levele zesi h6romszcig szdmos kotdlreval6 szelhirmoss6ga kidertil ugyan,
de
gondosan tigyeltek arra, hogy a legfeltettebb titkok
is zdwa maradjanak. Hisz tudjuk, Churchill
r20_

tovdbbra

ezek koztil

tobbet szhz 6vre zilroltatott. Ez az inform6ciocsere a
diplom 6ciai 6s hadmtiveleti munka osszehangol6s6n kfvtil
kiterjedt a haditechnikai fejlesztdsekre 6s tal6lm6nyokra is.
Kozotttik magtra az atomkutatAs eredmenyeire. Ennek lett
a kovetkezmetrye, hogy a Szovjetuni6 a nagyon kev6s
beavatotton kiviil mindenki meglepet6s6re m6r 1949. szeptember 25-en felrobbantja els6 atombomb6j6t. Teszi ezt
annak ellendre, hogy a Szovjetuni6ban az atomkutat6ssal
meglehet6sen k6s6n kezdtek el foglalkozni. Tudunk arr61,
hogy a kutat6st ve zeto Kurcsatov l942-ben m6 g a fronton
szolgillt. A segits6g nyilv6nval6an az Egyestilt Allamokbol
jott. Mivel ekkor m6r "tombolt" a hidegh6boru 6s egyre
tdbben fejeztek ki Amerik6ban a gyanakv6sukat, a kormAnynak valamilyen magyarazatot kellett adnia, ann6l is
ink6bb, mert a bizalmatlans6g l6ngiai a korm6nyzal ma'
gass6g iha is felcsaptak. A helyzet megment6sdre szabadk6mtives iidozatot hoznak. A zsido Rosenberg hhzaspirt
teszik az olt6rra. Az atomkutat6sban nem volt ugyan
meghathroz6 szereptik, kor6bban sohasem hallottuk a nev6t,
pestiesen sz6lva megis 6k vittek el a balh6t. Haliira itdltdk
6s kivegeztek 5ket. Gyermekeik mai napig tagadj6k sztileik
btinossdg6t. Nyilv6n tudj 6k, hogy mi6rt. Az amerikai
nagykozons6g meggy ozesdre drdekes m6don ves zik
igdnybe a "szocialista t6bor" segitsd get. A Szovjetuniotol
Rom6ni6ig a mhr kor6bban megszervezett bdkemozgalmak
hatalmas tiltakozo gyuldseket szerye znek orszbgszerte a
Rosenberg hfnasptr megmentdsdre, amely m6g Szt6lin
halfia ut6n is folytat6dik. Az amerikai kormdny eltdk6ltsegdt bizonyitando; az egesz vil6g tiltakozdsa ellendre
Rosenbergeket I 953. jrinius 19-en kiv6 gzik.EzzeL az amerikai korm6nyzatellen taplfiltgyanu ugy ttinik eloszltk, azigy
nyugv6pontratdr. Majd csak a nyolcvanas 6vek elej6n kertil
ismdt a sajto 6rdekl6d6s6nek l6t6kordbe, de ekkor fj ndv
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bukkan fel, m6gpedig Fuchs6 (Mero v6letlentil ismdt egy
zsido!), hogy o juttatta az oroszok kezdre az amerikai
atomtitkot. Hogy akkor mdgis mi6rt vegeztdk ki Rosenberg6ket? Arrol mar nem esik sz6.
Az atomtitok rejtely e azonban egdszen m6s. Els6 izben
Quigley Carcol dr. a Harvard 6s a Princeton egyete m tanara
fedi fel az 1966-ban megielent Tragddia 6s remdnysdg cfmu
konyvdben. Ismerteti Jordan Racey 6rnagy eskri alatt, a
Kongresszusi Bizotts6g el6tt tett vallom6s6t. Jordan ornagy
a m6sodik vil6gh6boru idej6n a Szovjetuni6nak nyujtott
kdlcsdnbdrleti fegyver 6s 6lelmiszersegdl y szitllft6s6val volt
megbi zva, s munk 6jat kozvetlentil H arry Hopkins,
Roosevelt bizalmasa irfunyitotta. Jordan vallom6sa szerint
Harry Hopkins 1943-ban szemdlyesen rakatott fel tobb
fekete borondot egy Szovjetunioba indulo segdlyt sziilIito
reptil6gdpre. Jordan 6rnagy ellenorizte a bbronddk tartalmifi
6s meg6llapftotta, hogy azok tele vannak az Egyestilt Allamokra von atkozo kdmked6si iratokkal. Jordan megtiltotta
a reptil6gdp felszfrll6sat 6s Washingtonba reptilt jelenteni a
krildnds esetet. Jordan 6rnagy csak akkor lep6dott ffieg,
amikor hazafiui dbers6 geert szigorf fegyelmi eljirirssal
fenyegettdk meg. Kdsobb Hopkins utasitotta t6bb sziilitm6ny finomftott ur6nium Szovjetunioba ktilddsdre is.
Szakdrt6k szerin t ez az uranmennyisdg j 6val tdbb volt ann6l,
mint ami egy atomrobban 6shoz sztikseges. Hopkins h6borri
utdni korai haliila miatt a botrfrny feleddsbe mertilt, gondos
kezek gyorsan elsimitott6k .42 Itt emlftjtik ffieg, hogy a Los
Alamosi Atomkutato telep vezetdje meg avililgh6boru el6tt
n6h6ny honapig a Szovjetunioban tartozkodott ds mindv6gig Berij z, d titkos rend6rs6g fdnok6n6l lakott. Openheimer kiildnos venddgj6r6sirol az 1990-es rendszerv6lt6st
kovet6en maga Benj afiat6jdko ztattaa sajtot. Nem kell tehifi
keresni azokat a k6meket, akik "ellopt6k" ds a Szovjetuni6
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kezdre juttattilk az amerikai atomkutat6s eredmdnyeit,
hiszen azok akkor az Egyesiilt Allamok elen 6lltak. A
Szovjetunio a nukledris ismereteket e1s6 kezbol kapta a
szovetsdgi egytittmuk6des keretdben. Maga ez a tort6net is
meggy ozo peldf$a annak a mesterien felepitett szemfenyvesztdsnek, amely a m6sodik vil6gh6boru tortdnetirhsitban
t6bb mint otven 6ven ttt megt6veszteni volt kepes az egesz
vi169 kozv6lemdnydt.
Csak hab alrlrtftn, hogy a Szovjetuni6 negy ev mulva 1953
auguszfus6ban kiprob6lj a az els6 hidrogenbomb6j6t is.
A Rekosi vezette kiildotts6g Moszkv6bol va16 hazaterdse

ut6n aparlamenttel is szentesfttettdk Nagy Imre miniszterelnoki kinevezesdt. A moszkvai direktiv6k alapj6n haladdktalanul kezdetet veszi az irinyv6lt6s, amely tobbnyire csak
a korm6nyzast jellemzi. Nagy Imre 1953-as megbizhsa
jelenti Magyarors zagon a szocialista tervgazdiikod6s elso
reformj 6t, amely me gszakitasokkal, esetenk6nti
visszalepdsekkel, majd eltart egdszen 1990-iE, 4 teljes fordulatig. A korm6nyzatr reformot a p6rt csak kenyszeredetten, furcsa fanyalg6ssal kovette. Azuj kurzus els6 es jelent6s rntezkeddse a paraszts6gra neh ezedo nyom6s enyhitese
volt. Ennek kereteben lehet6s6get adtak az ercszakkal
oss zetirkolt mukdddskeptelen szovj et mint 6i:0 termelSszovetkezetekb6l val6 kilepesre. Mondani sem kell,
ezek a kolhozok szinte hetek alatt kfrtyav6rkent omlottak
ossze. Majd a munk6sok dinamikusan emelkedo norm6it
fllitottilk vissza teljesitheto szintre. Szdleskoru amnes ztia
keretdben megsztintettek az amugy is torvdnytelen intern6l6sokat. Sok mondvacsin6lt buncselekmenyt vizsgtiltak feltil 6s helyeztek szabadlihra az elitdlteket. Sokan nyert6k vissza szabads6gukat, foleg parasztok. Megsziintettdk
a kul6klist6t. A hivatalos politika, hangfogokkal ugyan, de
elit{lte a szem6lyi kultuszt, s6t a torvdnytelens6gek ok6t is
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ennek burj inzdsirban jelolte meg. Visszafogtfk a neh6 zipar
erdntuli fejlesztdsdt, vele egytitt ahadikiad6sokat is.
El kell azonban oszlatnunk azt a hiedelmet, hogy erre az
ir6nyviiltdsra azert volt sztiks6g, mert a n6p nyomora
valoban k6tsdgbeej to illlapotok uralkodtak - tetofokdra 6rt
6s egy virhato forradalmi felkel6st kellett megel ozni. Ett6l

a hatalomnak sem Moszkv6ban, sem Budapesten nem
kellett tartania. A legkisebb engedetlenseg miatti megtorl6s
6s a megtorl6s elleni felelem olyan nagy volt, hogy ennek
valoszfntisege teljesen kizixhato. A szemelyi kultusz
tfltengdse sem ad kell6 ma gyarinatot, hiszen a maga modian Hruscsov is, kds6bb Brezsnyev mdg inkdbb igyeke zett
a saj6t szem6lye kultus zirt ki6pfteni . Az ideologia megtisztit6sa, fenydnek kiglancol6sa m6g kevdsb6 szerep elt az
okok kozdtt. Hiszen jol tudjuk, az ideologia csup6n eszkoz
a mindenkori gazdasdgir6nyft6s kell6kt6r6ban. Egy ontorvdnyei szerint j6l mukod6 gazdas6gnak semmifele
ideolo giira nincs sztiksege.
Ezuttal viszont dppen az ideologia trilsrilya, rnindenhatos6ga jelentett lektizdhetetlen akad6lyt a gazdas6g
mtikoddsdben. Magyarorszdg R6kosi minden torekv6se ellen6re sem v6lt a vas 6s ac6l orsz6,gftvit, hanem tov6bbra is
mezogazdasdgi orszilg maradt. Hazink a h6borri el6tti
bekeevek idej6n megcsonkftva 6s minden mezogazdashgi
g6ppark hi6nya ellen6re csaknem fel Europitt ellittakeny6rrel. Most pedig a h6borri befejez6se ut6n nyolc 6vvel
magftban az orszirgban jegyre kell adni a kenyeret. Mfg
Ma gy ar or szirgot K e I e t-E urop a d I 6 s k amr f$6nak hittdk, add i g
ot magffi is ktilfoldr6l kellett dlelme zni. Be kellett teh6t
vezetni a Lenin iiltal is kiprob6lt NEp-korszakot, az egy
lepes hatra, kdt l6pds el6re t€,zisdt. Most is ez tort6nt,
kikdlcsondztdk Lenin konyvtfribol,leftjt6k r6la a port 6s
alkalm aztak. Vaj oneztpont R6kosi vagy Nagy Imre ne tudta

volna, hiszen a Szovjetunioban Lenin idevonatkozo irdsait
eredetiben olvashatta 6s olvasta is. Nagy Imre mint.fegyelmezett kommunista testv6r ellenvetds ndlktil vfllalta rovid
eletu levez6,nyl6sdt. R6kosi vonakod6s6t sem ideologiai
megfontol6sok motivaltilk, hanem hiirs6ga, amiert az fj
ir6nyvonal levezetes6t nem rh biztitk, s igy lirtszolag a
mellozott, majdhogynem a bukott vezeto szerep6re
k6rho ztattitk Hiszen ismerjtik vdgleges buk6sa ut6n tett, egy
j el I emzo ny i latkozatat, mi szerint Magy arorsz6gon azert
epftette ki a szocialista alapu tervgazdasl,got, mert effe
utasftottilk,ha a modern kapitalista gazdas6gi modell l6trehozitsirt kdrt6k (rendeltdk) volna, akkor azt valositja meg.
Cinikus ugyan, de alaposan rixllilgit zsido mivolthra,
elvhus egere, amelyet alattvaloira szo szerint tizzel-vassal
kenyszeritett ra.
A,pirt nem hozott vezeraldozatot. Csup6n Peter G6bort,
az AVH vezet6jdt 6s Ddcsi Gyula volt igazs6gtigyi
minisztert ds n6hiny fotisztvisel6t tartoztattak le. S6t apirt
III. kongresszus6n 1954 m6jus vdg6n a Moszkv6ban megfogalm azott kollektiv vezetesdnek lifiszolagos 6tvdtel6vel
tov6bb erSsodott a p6rtvezet6,s zsid6sft6sa. Ekkor viilasztj6k
be a politikai b Lzotts6gba Apro Antalt. A hf rhedt
bekekolcsonjegyzes Nagy Imre alatt is megmarad. 1953
szeptembereben csaknem ketmilli6rd forintot zsarolnak ki
legnagyobbresrt a munk6sokt6l. Nemcsak a p6rtvezetes,
hanem a korminy is zsido b6vit6sre kertil . 1954. julius 6-6n
ffialakitjfk a korm6nyt. Ekkor kenil be Piros Lixzlo, Hfry
Lhsz\o, Bognir J6zsef 6s Szobek Andr6s is. Okt6berben
ujabb korm6ny fnalakitds kdvetk ezik.Uj miniszterek: Szalai
Bela, Kis Arp6d, Erdei Ferenc, Moln6r Erik, Pog6cs6s
Gyorgy. Az Orszftgos Tervhivatal el6re Berei Andort, a
Legfels6bb Bfros6g elnokeve Domokos J6zsefet nevezik ki.
Szeptemberben ujabb, immdr az Otddik bdkekolcson
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iegyz6sre kertil sor. Ezuttal is tobb, mint egymilli6rd forintos
sarcot vetnek ki a lakoss dgra.

megfontol6sb6l tiltettek a nyak6ra. 1955 tava szhn azonban
a moszkvai politikai vezetdsben fj attrakci6 van kibontakoz6ban. Ennek mdretei, osszetettsdge, s majdan kovetkezmenyei oly sokrdttiek 6s bonyolultak, hogy fel kell
tdtelezzijk, nem a mos zkvai pfurt6s korm 6ny,m6g csak nem
is a moszkvai szabadk6mtives p6holy on6llo term6ke. Eredet6t New Yorkban 6s Washingtonban kell keresni, hiszen
egyes elemei, mint pdld6ul a rovidesen megkotdsre kenil6
osztr6k 6llam szetzodds, mint a m6sodik vil6gh6boru
ut6rezg6se, nemcsak a Szovjetuni6 kompetenci fia.Nagy
Imre b6rmilyen fegyel mezett bolsevista szabadk6mrives
volt is, ebben az rij politikai 6trend ezdsben fdnrikei
ko c k5 zatnak te ki nte ttdk.
Annak ellendre, ho gy az uj politikai jifiszma ezut6n sem
n6lktilozhett e apirtreformj ait,Nagy Imr6t I 95 5 6prilis6ban
jobboldali opportunista ndzetei6rt minden p6rtmegbizattts6t6l megfo sztj6k, fdlmentik minirri.relnoki
tisztdb6l, majd rdvid id6n beltil a pirtb6l is kizirj1k. Fdlre6llft6s6nak ez a halmo zott form6ja mir eleve felkelti a
tirgyilagos kUlfbldi politikai elemzSk gy anujifi. A ma gyar
polg6r mdg a hatalom kev6sbd beavatott rdtegeiben is csak
a fejdt kapkodj a. Ertetlentil 6ll afejlemdnyek .l6tt, anndl is
ink6bb, mert Nagy Imre rcivid szerepl6se kdzzelfoghato
eredmdnyeket hozott az orszirg szirmira. Mindenki R6kosi
irminykod6s6ban sejti a bajt, pedig itt sokkal tobbr6l van
sz6. R6kosi ezrittal csak a Kreml post6sa, akinek Nagy Imre
feletti lirtvimyos gyozelme ellendre sz6mos meg al1ztat6sban
lesz rdsze.

A magyar n6p m6g Nagy Imre buk6s6nak k6bulat6ban
viaskodik onmaghval 6s az alig egy honap mrilva bekovetkezo kdt nagyon fontos esemdny is alig kelti fel figyelmdt.
Valos zini a terv ezol<nek ez is volt a celj a, hiszen a nemzet
sorsfordul6h oz erkezett. Kertilni kellett mindent, ami 6rdekl6d6set ebbe az ir6nyba forditan6. 1955. m6jus 11-14-ig
Alb6nia, Bulgtrta, Csehszlov6kia, Lengyelorszug, uNemet
Demokratikus Koztirrsas6g, Romanra, a Szovjetuni6 6s
Magy arorszag korm6nykilldottsdgei tfrgy al6st folytattak
Vars6ban. A magyar ktild0tts6get az fj R6kosi aj6nlotta,
te lj e sen me gb i zhato He ge dtis Andr6s mini sztere lnok vezeti .
Rovid tirgyalils eredmdnyek6nt a korm6nyfok al6irj6k a
vars 6 i bar6ts ilgt, e gytittmtikodd s i, ko I c s ono s s e 96 lynyuj t6s i
egyezmdnyt , dzugyne vezettVarso r Szerz6ddst. Ezittal nem
mell6 zhetjtik a nagy sietsdg ok6t, ann6l is ink6bb, mert 1956
oktoberi szabads6gharcunk egyik fontos indft6k6t kell
benne keresntink. Ahogyan ma tudjuk, Ausztria m6sodik
vil6gh6boru ut6ni ftggetlensdgdnek biztos itftsfrol az 1943 .
okt6ber l9-30. kozdtt megtartott h6rom szovetsdges nagyhatal om kti lti gym i ni s zte re i nek 6 rteke zleten hoztak do nt6 st.
Nyilv6nval6, eznem tekinthet6 a ktiltigyminiszterek on6llo
elhatArozirsitnak. A direktiv6k korm6ny.foikt6l kell, hogy
szirmazzanok, hiszen azok enn6l sokkal kisebb hordereju
kerddsekben is maguknak tartott6k fenn a d6nt6s jog6t.
Hogy Ausztria mi ert uszhatta meg ilyen olcs6n 6s konnyen
a m6sodik vil6gh6borut, azt ma mdg csak taliigathatjuk, de
ehhez jo megkozelftdsi pontjaink vannak.
Nem szorul kUlon bizonyitasra, hogy az Anschluss ut6n,
de eldtte is az osztriklakoss 69 nagy, meghat6ro zo tobbsege
n6cibb volt a n6met n6cikn61. A vil6gh6boruban a szovets6gesek elleni aktivit6suk szhmar6nyukhoz k6pest ugyancsak igazolja ezt a meg6llapit6st. Azt is tudjuk, hogy a
meggyilkolt Dollfuss kancellir hivatali idejdn abban az
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Mind ezek ellendre a lakossdg dletszfnvon ala, de
kUldntisen munkakedve, ha szer6ny mdrtdkben is, de javult.
A lakoss6g ugy ttinik, elfogadta Nagy Imr6t, akit taktikai

id6ben szinte Eur6pa egyetlen diktat urajat gyakorolta.

Erdekes m6don a "demokrdci 6ra" oly kenyes
Roosevelt 6s
Churchill ezt a h6borus osztozkodds sordn nemcsok,
hogy
nem kifog6solta, hanem ezek szerint m6g jutalm

artais. Az

osztr6k illlamszerzodds idejdn hallani lehetett olyan
velem6nyt is, hogy a mdsodik vil6gh6boru alatt
6s befe-

jez6se ut6:n azosztr6kok illtalkiutdlt
ftuUrUurg-h6 zfeje,

jelent6s id6t toltvdn az Egyestilt Allamokban Ott6
szabadk6mtives lett, s ebben a min6sdg6ben val6sz in|-,
ki tudott
alkudni hazdj6nak valamit. Ezt bizonyitani rryilu6n
nem
Iehet, de dppensdggel kizilrni sem. val6 igai,
a szabad_

k6mtivess6g el6szeretettel hfvott 6s vett fel soraiba
uralkod6kat, tr6norokcisdket, 6llamfoket. Gondoljunk
csak Angli6ra vagy az Egyestilt Allamokra, de a Habsb urg-hirz
esetdben is volt m6r erre p6lda.
Ak6rhogy is volt, a gyoztesek h6borris logik6j iwal
az
oszttfrk 6llam szeruodds nem magyaritzhat6. Valami
ma meg
pontosan nem ismert oknak kellett kdzrej ifiszania.
A gyoztesek magy atdzata; miszerint Auszt riilal nem lehetett
bdkes zerzoddst kotni, minthogy N6me torszitg
iital azAnschluss-szal bekeb elezett tenilet lett, es ezert megsztint
szuver6n 6llam lenni, nem m6s mint er6ltetett es nevetseges
magyar6*odas. Az 1955. m6jus l5-6n kelt 6llams
zerzodes
4' cikk l. bekezddsdben a gyortesek az els6 vil6gh6borut
lezir6 Ausztri6val kotott bdkesz erzoddshez hasonl6an
ellentmond6st nem ttirve kijelentik: "A sz6vets6ges
6s T6rsult
Hatalmak kijelentik, hogy Ausztri6nak N6me torszir,ggal
val6 politikai Yagy gazdas6gi egyesril6se tilos. " E z pont
a
val6szfnti, hogy a francia 6s azangol megbf zottakk6r6s6re
kenilt a szcivegbe, akik mdg . poti g alhiott hely zeteben
is
felnek a ndm et gazdas6gi konkurenci at6l. Bizony
neh ezen
hitte volna ekkor m6g b6rki, hogy Auszt ridt j6val
megel ozve
6ppen 6k fognak el egy addig ismeretlen gu;,aus6gi
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egyestil6sre l6pni Ndmetorszftggal a kozds piac rdv6n.

A

15.

cikkben an:a k6telezik Ausztriirt, hogy egytittmukodjdk a
T6rsult Hatalmakkal N6me torszitg uj rafelfegyv erzdslnek
megakad6lyo ztsthan.Ezek a Szdvets6ges T6rsult Hatalmak
val6szinti nevet6gorcsot kaptak voln?, ha akkor valaki aA
merte volna filitani, hogy 25 6v mrilva 6ppen 6k fogi6k
maj dhogynem k6nys zeriteni Ndmetorsz itgot az akaratin
feltili fegyv erkezesre. Ez a tortdnet mindenndl jobban bizonyitja, hogy ezek a "der6k" hatalmak teljess6ggel megbizhatatlanok, hiszen pillanatnyi 6rdekeik6rt nemcsak az
6ltaluk kik6nyszeritett szerzoddseket rugj6k fel, hanem
hosszri t6vti drdekeiket is. A 2I . cikkben Ausztrtttt mentesftik a hadi6llapottal kapcsolatos jov6t6tel fizet6sdt61,
csup6 n azAusztri6ban 16v6 ndmet j avak 6tad6s irakotele ztk
a Szovets6ges T6rsult Hatalmak r6szdre, amely alatt teljes
egeszdben a Szovjetuni6t kell drteni. Ezuttal egy megmosolyogni va16 retorikai bravrirral 6llunk szemben. Igaz
ugyan, hogy ezek a jos6gos hatalmak nem kdvetelnek
jov6t6telt, de a 22. cikk l-6. pontjai nagyon is jov6tdtelszeru
kote e zettsegeket r6nak Aus zt riira. M int p 6 I d6ul :
l-2. A Szovjetuni6 30 6v tartamira koncesszi6t kap
Ausztria olajtermelds6nek 60 o/o-ra.
3. A Szovjetun\6 420.000 tonna nyersolaj osszteljesitm6nyti olaj finomit6t kap.
1

4.

5.
6.

A Szovjetunio

megkapj a az olajterm6kek elosztirsitval foglalkozo v6llal atokat.
A Szovjetunio megkapj a a DDSG Magyarorsz6gon,
Rom6ni6ban 6s Bulgirtirban l6v6 javait, valamint a
D un a g o zhaj o zas r T 6r s a s 6 g K e I e t - A u sztr titba n I e v 6
javainak 100 o -int.

Ausztrra a maga rdszer,6l kotelezr magifi, hogy 6
6ven beltil a Szovjetuni6nak szabadon 6tv6lthato vatut6ban 150.000.000 US doll6rt ftzet. Mdghozzft
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3 havonkdnt 6.250.000 dolldros egyenld r6szletekben. szabitlyozzfrk, hogy azusA doll6r alapj a az
1949. szeptember 1 -jen fenndllott aranyparii6s,

amely szerint I nuciaarany :35 dollii, ami 1955.
m6jus 15-dn m6r nem tekinthet6 val6s 6rtdknek.
A Szovets6ges T6rsult Hatalmak befejezdstil Auszt riin a
megsz6ll6 csapatok kivon6s6val egyidejfileg 1 955. oktober
26-6n ordk semlegessdgi fogadalomra ii kdnys zeritik.
Mi, magyarok az osztr6k dllams zerz6d6st olvasva
irigykedve fanyalgunk: Az osztritkok megint Ugyesebbek
voltak valahol... De bosszankod6sra is akad okunk . AT.cikk
teljes egeszeben a szlovdn ds horv6t kisebbsdg jogainak
rdszletes lef rhsilal foglalkozik. a ma gyar kisebbi
igr6lemlft6st sem tesznek, pedigazok is akkor kertiltek Aus it ianoz,
amikor a szlovdnek 6s horvdtok. HiSba a demokr 6cia termdszete m6r csak ilyen. 43
M6r 1955-ben sem volt titok, hogy a Vars6i Szerzodeskcit6ssel kapcsolatos versenyfuias oka dppen
az
Osztrttk Allamszerz6dds megkotdse volt. A gondos teruezok
nagyon vigy6ztak, hogy mindenkdppen a Vars6i Szerz6d6s
al6ir6sa elozze meg az Osztr6k Allam szerzodes al6ir6sifi.
Ezt olyan fontosnak tartott6k, hogy m6 g azokirat keltez6s6t
is meghamisitott6k. A Vars6i Szerzod6s aldiritsimakd6tuma
1955. m6jus 14. Az Osztritk Allamszerzodest 1955.
m6jus
15-6n kotottdk meg. A val6s6gban mindk6t szerzod6st
m6jus 15-dn irtilk ala. A legfontosabb elvi feltdtel azonban
igy is telj,estilt, mert a Vars6i Szerzoddst l5-6n d6lben
, &z
Osztr6k Allam szerzoddst pedig l5-dn ddlut6n irt6k al6,.Ennek igazolilsfratanfnak hivjuk Sfk Endre kds6bbi kommunista ktiltigymini sztert, aki tagja volt a Vars6i Szer zodes
magy at tdr gyal oktil d citts 6 g6nek. Em I d kir atfrb an i gy
irja I e a
t0rt6netet: " Aznap reggel kaptuk a hfrt, hogy Hruscsov
a
napokban lifiogat el Belgr 6dba; ddlben megsziiletett
a

130

Varsoi Szerzodes; ennek alirir6sa ut6n kikis6rttik a
reptiloterre Molotovot, aki .r,ndg aznap d6lut6n al|irta
44

E zajelentdktelennek lifiszo
"keltezesi affer" atlzmillios magyar nemzet szamara sajnos
nagyon is jelent6sse v6lt. M6r puszta letezese is gyanrira ad

B6csb enazdllams zerzodest. "

okot. Amint l6tni fogluk, nem is alaptalanul.
Ha ujraolvassuk a masodik vil6ghaborut lezfro, 1947
febru6r l0-en P6rizsban megkotott magyar beke szerzodes
22. cikk 1. bekezddsdt, rogtdn megertjtik, mi6rt is vigyfntak
olyan kinosan a Varsoi Szerzodes keltezesdre. ime a hivatkozott bekezdes teljes szovege :
"A jelen szerzod6s eletbelepdsdt kovet6en minden szdvetsdges fegyveres er6t 90 napon beltil Magyarorszhgbol vissza
kell vonni, mi ndazon6ltal a Szovjetunionak fennmarad a
joga magyar tertileten oly fegyveres ero tartasara, amelyre
sztiksege lehet ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek az
ausztriai szovjet megsz6llasi lvezettel valo kozlekedesi
4)
vonalait fenntartsa. rr
Ez a passzus tulajdonkeppen nem kevesebbet jelent,
minthogy az Os ztrtrk Allam szerzodes letrejottdvel - mivel
az Ausztrifhan iillom6s oz6 szovetsdges csapatok, kozttik a
szovjet csapatok is kivon6sra kerlilnek - a szovjet csapatok
magyarorsz6gi 6llom asoztathsfthoz itj j ogcimet kellett keresni . Ezt szolgftlta a Vars6i Szerz6dds.
Onkentelenril adodik a kdrdds, hogy azBgyestilt Allamok
6s Anglia (Franciaorszagot itt akfr emlfteni sem sztikseges),
akiknek feltehet6en koszonhet6, hogy a fenti szoveg belekertilt a b6ke szerzodes szovegebe, s az ugynevezett
hidegh6boru keretdben addig is oly nagy hangon kifog6solt6k a szovjet gyarmati diktaturffi Magyarorszagon,
ilyen naivak lettek volna, hogy szo nelkill turik a bekeszerzodes ilyen nevetslges megkertildsdt? Nem... errol szo
sincs! Az Egyestilt Allamok nemcsak, hogy nem ellenezte
.
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a kcirmonfont megold6st, hanem egyet6rt6en hozzirjarult

althoz. Nem kizdrt, hogy a javaslatottppen
b tette, hiszen a
korabeli ktilpolitikai viszonyok kozctti teljesen
felesleges:
NATO ldtreh ozitsilal o mutatta be azt a "modell
drt6kti,,

form6ci6t, amellyel a tagitllamok ak6r
cirokcis meg szitllirsa

is "t6rydnyesitheto". A magam rdszdrolbiztos
vagyok abban
mind.l ilyenfajta okm irny ismerete ndlktir is hogy
az

-

-,
Osztrftk Allamszer zodest alr6ir6 szcivetsdges
hatalmak 6ltal
a szerzodes alfiiri.,,ifi megelozo egyezkeddse
sor6n ott szerepelt a Szovjetuni6 azonfeltdtete, hogy
csap ataittov6bbra is
kelet-eur6p ai gyarmatain tarthatju. Arnint
latni fogiuk, erre
mdg azon 6llamok esetdre is sztiksdg eset6n
lehet6s6get

adtak, akiket pedig a m6sodik vilalhdboruban
gyoztes
orszdgoknak ismertek el. Igy kertilh.t.tt
szovjet katonai
megsz6ll6s al6 Lengyelorsz6g ds lg68-ban
Csehs zlovitkia
is' Mi sem jellem zobb az Egyesrilt Allamok 6lszent
magatartdsdra, mint hogy az 1975.
augusztus l-jdn aliirt
ugyneve zett Europai Biztons6gi es Egytittmiik6d6si
6rteke zlet zirookmSnydb&n, de azdrteke
zletekhosszu sor6n
sem kifog6solta, azazjovdhagyta a kelet-europai
6llamok
szovjet katonai megsz allSsdt. Nem 6rt fel idezni,
hogy ez a
"biztons6gi" drtek ezletdppen a Varsoi Sze rzodestagiillamai
1969' 6vi kezdemdnye zdserejdtt l6tre. Eredmdnye
pedig a
Szovjetuni6 m6sodik vil6gh6boru, h6dft6sainak
vdgleges
elismerdse, konzerv6l6sa volt. A "nagy
ellenseg,,, a
Szovjetuni6 csoddlatoskdppen minden c6lj
6t elis 6rte, min-

den kiv6ns 6gdt teljesftettdk.

Az Egyestilt Allamok cinkoss6ga abban is felismerhet6,
hogy az ausztriai megsz 6116 csapat ai ellfrt6s6ho
z szrtksdges
kcizlekeddsi vonalainak fennta rtdsa rinigydn
enged elyezte
magyarorszitgi fegyveres er6 6llom ilsozjtatdsffi.
Hiszen e
vonalak biztosftds ira Magy arorszdgot a bdke
szerzod6sben
an6lktil is k6telezhette volna. Ann6l is ink6bb,
mert eztmeg
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is tette. A 22. cikk 3 .

pontj a egydrtelmuen el5 irja
"Magyarorszag azonban rendelkezdsre fog bocs6tani minden olyan eszkozt 6s konnyitest, amelyre azavsztriarszovjet
megsz6ll6si ovezettel val6 kozlekeddsi vonalak fenntartasa
celj6b6l ktilonlegesen szriksdg lehet, aminek ellendben a
magyar kolry 6ny megfelelo ellens zolgiiltatfsban fog
reszestilni.

tt 4b

Akkor h6t mi sztikseg volt a szovjet csapatok bekeszerzodes hattiybal6pesdt kovet6 90 napon tuli magyarorszhgi
6llom asoztatisara? Az Egyestilt Allamok a Szovetsegi Ellenorzo Bizottsagi szereprikben nagyon jol tudt6k, hogy a
szovjet csapatok nagy tobbsdge nem is az ausztriai 6ve zettel
val6 kozlekedesi vonalak mentdn helyezkedtek el az orszag
tertileten.
A Varsoi Szerzodes ds az Osztrfk Allamszerzodes
alfirits6nak ez a gyanus egybees6se a hatalmat bitorlo
zsidos6g kivetelevel megdobbentette a nemzet teljes elit
r6teget a politika ir6nt drdekld ds efto kozdnsdgdt. Baljos
suttog6sok kezdodtek. A zsidos6g szerep6t nem lehetett
tdbbd szepiteni a szovjet drdeku kollabor6ciot illet6en.
Ezzel p6rhuzamosan egyre nagyobb hanger6vel folyik a
szovjet diktatirra inalakit6sa, hitrtnyainak enyhtildse, a
szem6 lyi kultus z okozta khrok helyre6ll itasa, fildozatainak
rehabilital6sa. Ennek folyamatitt a szovjet gyarmatokra is
kiterjesztik. Hruscsov Canoss6t j6r Bel gr6dban, Tit6 nem az
imperialist6k l6ncos kutyaja tdbbd. Ugy tunik, Tit66k a
legcsek6lyebb mertekben sem harags zanak a hdt 6ven tLt
tart6 , a vil6gtort6nelemben pdratlan durvasdgu mocskolod6sert. Term6szetesnek veszik, hogy a voros bohozat
els6 felvon6sa v6get 6rt.
A magyaro rszitgi hely zet me gl ehet6 s en e I I entm ond6s o s
Hruscsov belgr6di ftj6t megelozoen egy hdttel Nagy Imrdt
meg a s6hivatalnak becezett Hazafias Nepfront elnoks6gi
.
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tags6gdrol is lemondad6k, pedig kereken
egy h6nap mtilva
meg Minds zenty J6zsef .tit.rgomi
6rsek

bcirtdnbuntetdsdt
is felfiiggesztik. Nem sokkal kes6bb
Gr oszJ6zsef kalocsai
ersek bortone is megnyflik. Szabadulnak
a szocidldemokrata

vezetok, valamint a koncepcios perek
iildozatai. Azok
bolsevista szabadk6mtiu.r.k, akif a pirtkiftrk6szhetetlena
akaratab6l, saj6t nem letezo btincissdgtik
bevallas6val
bortdnbe kertiltek i sm6t " szabadok,,
.
Az AiH-;
ver6legenye i altal csak " szarjancsinak,,
becezett K6d6r
J6nos a bcirtdncel tin aPest megyei pdrtb
izottsitg els6 titk6ri
szobdjixal cserdli fel. Pontosan h6rom
honap mrilva Nagy
Imr6t vi szon t kizfurjdk ap6rtbol.
A magyars6g drtetlentil szemleli a hektikus
esemenyeket.
K6 zben alig 6rthet6 m6don I g5
5. december l4-en
Magyarorszitgot felves zik az ENsZ-be
utt-*r.,
a magyarors zagi esemdnyek a nagy hxalmak .intha
k6z6s
itinyit6sa al6 kertiltek volna. Ennekledig
baljos c6ljai
lehetnek, amelyek messze triln6nek
ldt6kdrtinkcin.
Az osztritk semlegessdgi szerzodds megkcitese
ut6n nagy
zavar tdmadt, mondhatn6nk p6nik
tdrt ki Magyarorszdgon.
Maguk a zsidok is gondolkodnikezdtek,
hogy vajon helyes
volt-e a pirtban, a korm inyban 6s a kozigazgatasban
lg4;
utdn minden jelent6s pozicio elfoglal6sa
, 4z eroszakszervek
vezetdsenek teljes me gszitll6sa? A
szovjet hader6
kivon6s6val zsid6ellenes pogromtol
tartottak. Tegyuk hozzit

nem is alaptalanul.

A szovjet csapatok tov'bbi

Magyarorsz6gon tort6n6 6llom isoztat6sa
a Vars6i szerzodes rirtigy dn, m6g az orsz6,g korm6
nyzirsirt kisaj 6tit6
zsid6s6g kcirdben is kdtelyeket dbresztett. pdlda
n6lktili eset-

nek szitmftott. Ndmetor szitg szcivetsegesei
k 6zul
Magyarors zdgon kfvtil csak olasz
orszirggal k6tdttek
bdkes zetzoddst, amelyben a megsz
6116 csapatok visszavon6s irol intezkedtek. E zta csapatkivon6st
viszont v6gre is
r34

hajtott6k. A NATO iiriigydn nem sztiltirk meg ismdt annak
tagors zhgait A NATO csup6n t6maszpontokat letesitett b6rleti szerzodds form6j aban, de nem minden tagors zhga
tertiletdn. Eppen ezert jogosnak tunt a magyarorsz6gi
zsid6s ilgaggodalma. B 6r aSzovjetunio ebbdli erkdlcsei nem
hasonlfthatok a nyugati hatalm akehoz, de tartani lehetett
att61, hogy mint m6sodik vil6gh6borus szovetsdgesen
esetleg Amerika akarat a ervenyestilni fog. Erdekes m6don
vgyanez a dilemma jellem ezte a szabadkomuves szovjet
vezetlst is. Innen pedig mar egyenes irt vezetett New York
l6thatatlan hatalmi kozpontj ahoz. ugy tunik, a szovjet
vezetok egyeztettek is ezzel a titkos hatalommal. Val6szinu,
a "megoldds" terve is itt kdsztilt.
A val6s hely zet feltirtts6hoz ismet vissza kell nyulnunk
a h6boru ut6ni Status quo kialakit6s6h oz, meg kell vizsgfi'
nunk annak formdj6t, drvrendszerdt. Itt els6 helyen 6llt a
tonkre zuzott Ndme torszhg telj es guzsbakot6se, intezmenyein€k, gazdas6gi potenci6lj6nak tot6lis szdtverese. A
"fasizmus", amelyet a sztilSanya Olaszorszag helyett a
jovoben Nemetorszagra kell 6rteni, fjj66led6sdnek minden
m6don va16 megakadalyozasa. Ndmetorszag politikai 6s
gazdas6gi eredmenyei ugyanis a rendkivtil rdvid hitleri - ha
ugy jobban tetszik fasi szta - uralom alatt a marxizmussal,
vagy b6rmely m6s ideologi6val szemben osszehasonlithatatlanul nagyobb volt. Erthet6, ha ezt az eredmdnyes
ideologiai eszko zrends zert egy szer, s mindenkorra
szttmuznr igyekeztek a Fold szinerdl. Ha valaki a zsidos6g
mohos aght, v agy gazdas6gi mods zereit han goztatni
mer6s zeli, annak neve a mai napig fasiszta, 6s a zsrdos6ggal
val6 szemb enfillfrs6t kiemelendo antiszemita. FeltunS, hogy
a fasizmus fjjillledesdnek tilal mht minden "bekeokm6nyba" felvettdk. A fasizmus felett aratott gy ozelem
haszo n6lvez6it m6r a fogalom emlit6se is idegessd teszi.
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A vars6 Szerz6ddsen tril a fasizmus
visszaterds6nek
veszelye az,amely megteremtheti
a szovjet csapatok osztr6k
|llams zerzdddsen tf

Magy arorsz6gon.

li

tart ozkod6s6nak fel thteleit

A m6sodik vil6gh6boru kcivetk ezmenyeinek
kialakft6sa
nem kizftolag a Szovjetuni6
tigye, hanem elvileg an6gy
szdvetsdges

nagyhataloffi, az Egyestilt aiiu*ok,
a
Szovjetuni6, Nagy-Britannia 6s
Frun. iaorszitg koz6s
feladata' A gyakorlatban ez
az Egyes,ir, aUamok 6s a
Szovjetunio akaratihantestesrilt
mei. vitath atatlan, hogy a
Status quo b6rmingmti megvii
ltoztiftsithoz sztikseg van a
tobbi gyoztes hatalom, de legfttk6pp
az Egyestilt Allamok
ds a szovjetuni6

egyetdrtdsdre. Nem vitath at6,.ezkiterjed
a
h6borus megszdll6si rendszerek
vonatk ozhsaira is. Eppen

ezert a szovjet csapatok 1955.
m6jus 15. utani
Magy arorsz6gon

tcirtdn6 6llom fusoztatitsirhaz
bhymilyen
tirtiggyel tcirtdnjdk is sztiksdg
volt az Egyestilt Allamok

hozzdiLrul6s 6ra'

-

hhez az amerikai korm dny
elvi
egyet6rtisdt a szovjetunio ugyan
elnyerte, de a jelek szerint
a vars6i s zerzodds tdnydt nem tartotta
elegend6nek.
Tovdbbi drvekre volt tehdt sztiksdg.
Ha pedig ilyen 6rvek
nincsenek keznel, hinprovok6lni
tett . Ez az oroszoknak ds
a veltik kollabor6lo zsidoknak
gyerekj atek,csup'n a bdkeszerzoddst kell el6venni ds
ujraolvasni . Mdr a 4. cikk
szcivegdben nagyon tigyesen
becsem pdszve megt aliilhat6.
A
mesteri fogalmazirs mag6n vis
eli azororrot eulo li piratlan
ravaszsitgfit, keze nyom6t. olvassuk
csak:
"Magy arorszitg, amely a Fegyversztineti
Egyezmeny
drtelmdben intezkedett magyar
tertileten minden fasiszta
jellegti politikai, avagy kaionai
szinezetti szerve zetnek,
valamint minden olyan szervezetnek
felosz lathsa irimt,
amely azE gyestilt Nemzetekkel
szemben ellensdges propaganditt, idedrtve arevizionista
propa ganditt fejt ki, aj6v6ben
E

r36

nem engedi meg olyan effajta szervezeteknek fennalltlsirt 6s
mukoddsdt, amelyeknek cdlj a az, hogy megfossza a ndpet
demokratikus j ogait6l. "
Ne akadjunk most fenn azon, hogy mindezt a Szovjetuni6

korm6nya 6s az iiltala a magyar nemzet nyakfra ultetett
zsido-kommunista diktatirra a h6boru befej ez6se ota egesz
Kelet-Eur6p a kiritra folytat6lagosan elkovette. Hiszen m6r
r6gt6l fogva megszokhattuk; a szerzodes betartfna mindi g a
gyengdbb koteless6ge. 6t az erdsebb szerzodo f61 elre rft
tudja kdnyszeriteni. Forditva ez sohasem mtikoddtt.
B6rmely, a Szovjetuni6 rdszere m6sodik vil6gh6borus
j6randos6gkdnt kizs6km6nyol6s c6lj ara, rendelkezdsdre
adott ujgyarmati 6llam teniletdn valo szovjet megsz6116
hade 16 j

eIe

nl 6te teh6t a fasizmus ujj 66

Ie

de

s6

nek ve s zely ev el

igazolhato . Az csak termdszetes, hogy minden a korm6ny zhst gyakorlo zsido kollabor6nsokkal vagy Uram
bocs6' a Szovjetuni6 kizs6km6nyol6s6val, katonai megsziilits6val valo szemb eniilIits a legenyh6bb demons-trhcio
fel6r a fasizmus visszatdrdsdnek vesz6lydvel, amelyet minden eszk6zzel fel kell sz6molni. Ha pedig ilyen ellenkezds
nincs - h6t ki kell provok6lnil Ugy tunik, ez a "praktikus"
elgondolas nem 1956-ban keletkezetl, hanem mtr a h6boru
alatt, amikor leig6zott ellenfeleik javain 6s szuverenit6s6n
osztozkodtak. E letepert nemzetek kizs6km6nyol6s6nak
legiobb eszkoze az 6llamkapitalista gazdas6gi rendszer,

amelyet szocialista ideologiak6nt lehet r6kdnyszeriteni az
al 6 vont ndpekre . A vi I 6gs zinpad6n pe d Lg amindent
megv6lto kommunista ideolo gra misszi6s terjeszt6sekdnt
lehet a keseru boh6zatot elSadni.
A politikai konstrukt6rok szamoltak azzal, hogy az
igiljukba fogott nepek felismerik majd becsapottsSgukat, s
megprob6lnak kibujni ebb6l a ktilonos szereposzt6sb6l.

uralmuk

Gondoskodtak teh6t r6la, nehogy valami modon ki-
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huzhass6k nyakukat a hurokb6l. Mdr
a teher6ni konferenci6n "elddntik;'r-hogy a h6boru ut6n a
bdk6 tahirom csalonak

az Egyestilt Allamoknak, a Szovjetuni6nak
ds Angli6nak
kell majd "fenntartania". A teherdni tirgyal6sok
egyik
sztinetdben Roosevelt igy szfrmol be
fi6nak, Elliottnak err6l:
"Megdllapodtunk, hogy ha kell, eroszakkal
is megovjuk a
bdkdt. F6 c6lunk annak meg6llapft'sa
volt, hogy a h6boru
utSni vil6gban melyek kepezik majd
az egyes orsz6gok
szitmfrra a biztonsdgi ovezeteket. ,, 47"
Vildgos beszddl F6lredrthetetlen utal6s ,,biztons6gi
a
sorolt dllamok ig6ban tartitsirnak sztiks6g
szerinti
'vezetbe"
m6dszereire.

Abiztonsfgi iivezetek
l6trehozfsa
A Szovjetuni6 m6r a m6sodik vil6gh6boru megviv6s6nak
felteteldtil szabta Kelet-Eur6pa uj gyarmatosit6s6nak lehetose get.A j ovfrtetelen tul gazdas6gi kizs6km6nyol6s6nak
lehet6segev el. AzEgyestilt Allamok is, Anglia is boldogan
igdrte, majd adta oda m6sok javait. Amint l6tni fogiuk, a
h6boru ut6ni osztozkod6sn6l ez nem is volt kdrdes,hogy az
oroszok 6ltal kiszemelt 6llamok befolyasi ovezetebe, ha ugy

jobban tetszik biztons6gi ovezetebe kertiljenek. N6mi
probl6mifi okozott ugyan, hogy a Szovjetunio olyan 6llamokat is kovetelt, amelyek Angli6nak 6s Franci aorczagnak mar a haborf me gkezddse el6tt szovetsdgese volt. Ide
tartozik els6sorban Lengyelorsz6g 6s Csehs zlov itkia. Vagy
Alb6ni6t is emlithetndnk, aki ugyan nem volt szovetsdgese
fenti hatalmaknak, de a nagyhatalmak ellenfeleinek korai
fildozata. Val6szinu, ebbe a kategori fha lett volna sorolhat6
Magy arorcz6g is, ha a hazat zsid6s 69 a lffihatatlan szabadk6muves hatalom utasit6s6ra nem rfngatta volna bele a
vil6gh6boruba.
Sem Roosevelt, sem Churchill nem volt tekintettel arra,
hogy a Szovjetuni6 iiltal "kiv6nt" nemzetek mely oldalon
vettek reszt a m6sodik vil6gh6boruban. Magyarorsz6gnak
ugyan drtesere adt6k, hogy Hitler utolso csatl6sakdnt a
Szovjetuni6 vazallus6v6 kell v61nia, de hogyan kenilhet oda
Lengyelorszhg? Aki "dlvezte" Anglia tenileti ds politikai
garanci6it 6s ennek kovetkezm6nyekdnt els6 fildozata lett a
ndmet katonai gdp ezetnek. Vagy Csehszlov6kia? Aki 6ppen
Anglia 6s Franci aorszhg szovetsdgesekdnt, azok tan6cs fra

"t6rsult be" a N6met Birodalomba. Bulg6ria sem harcolt a
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