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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szdvets6gesek ellen. Megis valamennyiriknek
a nyakfha
ontdttek ezt a ktildncis ajindekot, amelyet pedig
nem k6rtek.

A "maraddk Csehs zlovakia" Neme torszil,ggal k6t6tt
ktilonos uni6ja ellen csod6latosk6ppen az antanthatalmak
csak igen kcirtiltekint6 6vatoss6ggal lmeltek
sz6t, nem ugy,
mint a ndmet-osztrikels6 vil6ghaUo* ut6ni egyesriles
idejdn tettdk. Pedig a cseh-morya protektordtus
tJtre;ritte &rrgol-francia nezopontbol azonos elbfr iil6s alitlett
volna vonhat6.

A helyzet fon6ksdg6tlifiva

a

kdt szabadk6mtives

csal6;

Roosevelt 6s Churchill Szt6linnal megeg yezve
ezeket az
6llamokat a Szovjetuni6 biztons6gi oizetdnek
nevezve a
Szovjetunionak adtfrk. Szt6lin azzal prob6lta
a helyzetet
magyardzni, hogy azert van sztiksdge e "szomszed
6llamokra", hogy a jciv6ben elkenilhesse az olyan
vfratlan
agress ziot, mint amilyen Ndmetor szitgreszer6l g4l.
jfnius
I
22-en erte . Ez az ervelds fgy, ahogy van, komolytalannak
mondhato. Magy arorszitgot ugyan ennek jegydU.n
tettdk
meglehet6sen furcsa m6don a Szovjetunio
,ionr, zedj6va,
de Bulg6ria es Alb6nia kivtil esett a szomsz6dsagon.
El6g
egy feltiletes pillant6st vetni a t6rkdpre, hogy ez
aztitkciz6
zona elmelet dug6ba d6ljdn. Hiszen ennek
alapj6n a
Szovjetuni6nak Tcircikorszdgra ds Ir(nra is ig6nye
lehetett
volna, vagy akir Afganisztfnra is. rgaz, a szovietuni6
az
afgani sztfni "biztonsagi civezet" rn.gv erzeseert
Amerika
jov6hagy6s ilal tiz dves h6borut inditott
lgTg-b?n, majd
stilyos vesztesdgek frin dolgavegezetlentil visszavonult,
Torok orszitg esetdben megeldgedett volna a
Boszporusz
haszn iilatijog6val is. Szfnleg ennek megtagad6sa
miatt nem
tdrsult Hitler hdromh atalmi szou.tsdgd hez, de ezt
Amerikat6l sem kapta meg.
A sztfilini biztons6gi ovezet fogalma kriloncisen a
gazdas6gi szakdrt6ket indfda mosol yia, hiszen
ezeket az
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Sllamokat a Szovjetunio kezdett6l saj6t huberi birtokakdnt
kezelte. Meg a h6borfs jovifietelt sem szedte be, amikor saj6t
politikai es gazdas6gi ideolo giLjfut is r6juk kdny-szeritette.
Ha ezeket az orszagokat val6ban biztons6ga erdekeben

vonja politikai kdrnyezetebe, akkor szhm|ra sokkal
nagyobb el6nnyel j6rt volna, ha megha gyja azok kapitalist6nak nev ezett t6rs adalmi rendszerdt, amelyekbol
gazdas6g6nak fej lettebb termdkekkel valo ell6ttts6t
biztosithatj a. Mintahogy aztFinno rszilgesetdben tehette. Itt
azonban eg6szen m6srol van szo. Europa terkdpdnek vizs.
gtLlata sor6n szembettinik az ugyneve zett szocialista
orsz6gok osszefiiggo tombje. Ha ezt m6g kiegeszitjtik Jugoszl6vi6val, aki Oroszorszagnak, s egyben jogutodj anak, a
Szovjetunionak onkentes vazallusa volt 6s maradt. Ahol a
szocialista t6rsadalmi rendszer m6g a Szovjetuni6t is tulelte.

Lelki szemeinkkel kepzeljtik hozzfr ehhez a tombhoz
Gordg orszilgot is, amelynek megsz erzesdre a haborri ut6n a
Szovjetuni6 komoly er6feszitdseket tett. Mivel azonban a
h6borus ad6svdtelben Goro gorszttg nem szerepelt, az
Egyestilt Allamok fegyveres erejevel megvddelme zte. Ez a

teny mindennel jobban bizonyitja, hogy a kelet-europai
vazallus 6llamok az E,gyesUlt Allamok jov6hagy6s itval
kerriltek a Szovj etuni6 birtok aba.
Szt6lin terve szerint az az 6tven 6v, amelynek idej6rq
vazalLusai krzs6km inyol6s ara lehet6seget kapott, 48
elegendo lesz ezeknek az fillamoknak az el6kommuniztiirsar a, m aj d e gy kovetk ezo h6b oru s ko n fl i ktus s al kdny nyiszerrel mondhatni "saj 6t kdrdsrikre" a Szovj etuni6hoz
lesznek csatolhatok. Egy ilyen megold6s nagyon is beleillett
a lifihatatlan vil6ghatalom szabadk6muves terveibe. Nyil
v6nva16, ennek ideologiai 6s gazdas6gi elokdszitese lehetetlen lett volna egy plurdlis t6rsadalmi szerkezetben. A
gazdasagok szabad versenyen alapulo mtikodesevel meg-
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oldhatatlan lett volna azok beinte griildsa
a szovjet
gazdas6gba.

Erre ktzarolag a terv gazditlkod6s u 1llamkapitalista diktatura alkalmas. A szocialist6nak
nevezett alI amka pitalizm us
ki al ak ititsithoz a m 6s o dik vi I
6gh6boruval

elszegdnyedett orsz6gok esetdben kcinyortelen
diktat
sztiks 6,9, his zen a magirntuf ajaonban

volt

mel6eszkcizcik, gy6rak 6s

ize.Lt

urira
lev6 tertcirv6nyes ar_

lamos ltilsShoz sziksdges penznek
md g atoreddke sem 6llt
rendelkezdsre. Azipar esetdb en ezmdgis joval
k6nnyebben
ment, mint amezogazdasagban. A koncentr6lt
ipari uzemek,
gyirak tulajdonosait reakci6snak bdlyeg
ezve bcirtcinbe

vetettdk, vagyonifi elkobo nak. Akik
.i*.nektiltek, azok
vagy ona ugyancsak elkob ozhato
volt. A kisiparostol
megvontak mtikcid6si enged elyet, miiiltal
belek ,nirrenilt a
kisipari termel6szdvetkezetekbe.
mezogazdas1g teljes

A

szcivetkezesftdse azonban komoly
akadirlyokba titk6z6tt.

a kisipar pelddja szoba sem johetett. A kisiparosok Itt
termdkdnek hiSnydt a t6rsadalom ak6r hosszabb
ideig is

nelktil ozni kdpes.

A napi sztiksegelteket a cipdszek,
bdlyok, lakatosok stb. feketdn ugyis ki;ldgf bortik.

A
termdkeire azonban rorvuratosan szriksdg
van' E gyszertibben kifej ezve: enni mindennap
es mindenkinek kell'A parasztpedig kevdsb6
ftigg aziillamt,6l. Er6gdpe
a 16, sziillito jdrmtive a kocsi es a mindenndl
fontosabb
term6fold mind a saj6t tulajdon6ban van,
ak'rcsak a
munkaereje. "Iparengeddlyre" nincs sztiks6ge.
Ha
engedik termdkdt ertdkesf teni, akko, ,sak nem
saj 6t
fogy asztits6ra termel. Az dvs zitzadok
ota megl6v6
on6llosdgdt a ftildmtivesek egyik orsz itgbansem
hajlandok
ingyen, zavaros igeretek fejeben feladn
i.
mezo gazdasdg

Auij

kommunista

vi I 6grend gyors ki al ak itasaban ake
I et-e ur6pai gyarm
atokon

a paraszts6g ellendll6sa mutatkozik a legnagyobb
akad alyfij kollabor6ns zsido oligarch]a es szek6rtoloik

nak' Az
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minden eroszakoss6 gd, kegyetlensege hi6bavalonak bizonyult. Ugy tunik, a szovjet szabadk6mrives hatalom mind-

erre felkdsztilt, hisz tudjuk, nem ment ez konnyen a
Szovjetunioban sem. F,zert volt szriksege a h6rom nagy
csal6nak me gillapodni a a bdke sztiks6 g szerinti fegyverrel
val6 megv6ddsdre is.
Magy arorsz6gon a virtnttl is nagyobb ellen6ll6sba ritkdztek a kolho zok szerve zol Nem segitett semmif6le
er o szak, te lj e s i thetetl e n b e s zo lgfiltat6s i ko telezetts 6 g, tx€ g:
fizethetetlen mdrtdku adokivetds vagy a szem6lyek elleni
fizikai durvas6g. Volt 16 eset, hogy a hint tizhelydbe kapas zko do parasztas szo nyt tizhely6ve I e gyiitt vons zo lt6k be
a tanacshazara, a szovetke zett beldpesi nyilatko zat
alfirisara, de mdg ez is eredmdnytelennek bizonyult.
Lengyelorsz 6gban, ahol Magy arorszhghoz hasonloan a
mezogazdasdgi termelest ugyancsak a hagyom6nyos kisgazdas6gok jellemztk, ez a folyamat a paraszts6g hasonlo
ellen6ll6s6t v6ltotta ki. Itt - Magyarorszdggal ellent6tben mdg azzal sem manipul6lhattilk, hogy hazaja elvesztette a
h6borft, s annak kovetkezmdnyeit turni kell. Hasonlo volt a
helyzet Bulgftriihan is, bir ott a szl6v szolidarit6s segitett
valamit. A mezogazdasag adottsdgai joval kedvezotlenebbek voltak , akar Magyarors zhgentil, akfr pedig Lengyelorszilgenfil.
Csehszlovhkia, Rom6nia 6s Kelet-Ndmetorszdg joval
szer6nyebb megmuvelhet6 tertilettel rendelkezett, s igy a
mezo gazdasttg j e I ento s 6 ge s okkal ki s ebb vo lt.
A magyar paraszts6g ellen6ll6sa olyan nagy volt, hogy a
szovj etvezetds - kihasznfilvaSnitlin hal tiit- r6kdnyszenilt
a Lenin iiltal megfogalmazott NEP-m6dszer bevezet6sdre.
Egyes kutat6k tudni v6lik, hogy ezek az tilapotok dsszefuggdsben 611tak Szt6lin miig rejtdlyes hal iiiwal is. Amennyiben igaznak bizonyulna, hogy Sztflin vtratlan haliilaba
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k6rny ezete valami m6don "besegftett", itgy ennek
6rvel6sdben a magyar 6s lengyel paraszts6g, trr-lul6nben
az 6lland6an emelked6 norm6it m6r teljesiteni nem tudo
munk6ss6g ellen6ll6sa egdszen biztos, hogy jelent6s

uralom kegyetlenkeddseit. Hruscsov 6s korny ezete gon-

Szovjetuni6 Kommunista Pfurtj6nak XX. kongresszusa, ahol
Hruscsov meghirdeti a kdt vil6grendszer "b6kds egytittdl6sdnek" szUks6gess 6get, a h6boru elkelilhet6s eget,
valamint a Hruscsov sztrmdra ebbe n azid6ben legfontosabbat, a sztitlini szem6lyi kultusz6nak elftdl6s6t. Ift hangzik el
Hruscsov titkos besz6de, amely felt irjads beismeri a szovjet

doskodott arr6l, hogy a titkosnak nevezett bes zed szovege
"kisziv6rogjon" a nyugati sajto szhm6ra. Igy a Szabad
Europa R6dio adirsaib6l a magyar lakoss6g is gyorsan megismerhette Hruscsov legujabb attrakci6j 6t. A hruscsovi kritika megzavarta a vilSg kommunist6inak szinte teljes
e gd szdt. M i ve I a magy ar or szdg i zs i d6 -kommun i s ta hatal om
kegyetlenked6se a kezerc adott magyar nemzet felett
meghaladta a tdbbi kelet-eur6pai vazallusok b6rmelyikdt
6rthet6, hogy azavarodotts6g is itt volt a legnagyobb. Ennek
kovetkezm6nyeit a l6thatatlan szerve zok alaposan ki is
haszniititk.
A XX. kongresszus befej ezlsetk6vet6 hetekben a magyar
kommunista hatalom titkos szervez6sdben megalakul a
Petdfi Kdr, amelynek oly nagy szerepe lesz az 1956-oi
magyar forradalom 6s szabads6gharc kirobbant6s6ban. Eppen ezert a szovjet XX. p6rtkongresszus onkritik6ja 6s a
Pet6fi Kdr megalakul6s inak ez a furcsa egybeesdse nem
tekinthet6 a v6letlen mtiv6nek.
A magyar kommunist6k zsido vezet6se a XX. kongresszusi szennyes kitereget6se ut6n aggodni kezdett, vajon
elegend6 lesz-e a Varsoi Szerz6dds tiriigye a szovjet csapatok hosszti t6vu magyarorsz 6gi 6llom ilsoztatdsithoz? A
bek6vetkezett esemdnyek egy6rtelmrien bizonyftj 6k, hogy
- minden bizonnyala New York-i titkos hatalommal tortdnt
egyertetdst kovet6en nem tartott6k ert elegend6nek. A
New York-i szabadk6mtivesek minden eshetdsdgre
felkdszilve, a zsid6s6g hatalm6nak 6tmentdsdre k6t alternativirt dolgoztak ki. Mindkdt megold6s nemcsak
felt6telezte, hanem sziiks6gesnek is tartotta a szovjet csapatok tov6bb i m agy aro r szitgi 61 I om ilsoztathsdt.
Els6 vfitozat: B6k6s, fumhangos 6tmenet ahatalmi struktira (az egypfurti diktatura) 6tmentds6vel. Valamilyen kon-
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szerepet j 6tszott. Az eroszak eddigi m6dszere helyett ujat
kell keresni.
A l6thatatlantewez6k fj , &zeddigin6l sokkal kony6rtelenebb megold6st dolgoztak ki. Ann6l is ink6bb, mert a NEp
bevezetdsdvel a kommunista ellenessdg l6tens m6don
ugyan - olyan mdreteket oltott, amely egy ujabb "bdk6s"
szocializalas lehet6sdgdt kizirni linszott. A tizzel-vassal
cisszeboron6lt termel6szdv etkezetek ugy szolv1n teljes
m6rtdkben feloszlottak. A munk6ss6g a norrnarendszer enyhft6s6vel vdgre kifujta magifi. Ez az "egy l6p6s hifira"
id6szak p6rosult a Szovjetuni6ban folyo hatalmi harccal.
Hruscsov ugyan rdvid ut6dl6si torzsalkod6st kovet6en
Szt6lin ordkdbe verekedte magifi, de nem egdszen azonos
hatalmat tudhatott magdenak. A hatalom megra gaddsitnak
legfontosabb eszkoze a "kollektfv vezet6s" elvo 6t magifi
kdtele zte. igy a sztAlini hatalmat meg kellett osztania. A
minis ztercIndki hivatalt els6 ldpcs6ben kdnytelen volt
Ie

gy ozdtt vet elytirs 6nak, Mal enkovnak 6tenge dni

.

A moszkvai hatalmi birkozhs ezzel nem 6rt v6get. Llgy
ttinik, Hruscsov els6 titk6ri megv6lasrt1sa idejdn az apparifiusban Szt6lin hivei mdg jelentSs tcibbsdgben voltak.
Ezek kiebrudalinirhoz egy uj kampanyra volt sztiks6g. En
szolgSlja az 1956. febru6r 14-25. kozdtt megtartott, a

szenzus l6trehozdsa a szovjet csapatok sz6mukra tov6bbi
6llom isoztatfsira.
E megold6s kdtsdgtelen hffirdnya, hogy az ors zitgjavai
feletti uralom zsid6 monopolium a azeddigi form6ban nem
tarthat6 meg. Ebb en az esetbe n a lakoss 69 iital megtermelt
javak teljes lefold zott mennyisegdnek elzsidosftdsa nem
lesz megval6sfthatS, annak jelent6s rds zetmeg kel osztani

e szocialist6nak nevezett t6rsas 6gba val6 besorol6sa m6s
kortilmenyek kozott tort6nt, mint Magyarorsz 6ge. 6t

ut6n olyan ddntds sztiletett, hogy a m6sodik viiltozat egy
r6vid lefoly6sri 6tmeneti nem zetkdzi vihar ellendre 6sszehasonlfthatatlanul jobban biztos ilja a Status quo fennta rtds1fi,
az iilamkapitalista t6rsadalmi es gazdasagi rend 6tven6ves
probaidejdnek kit6lt6s6t. Erre ann6l is nagyobb sztiks6g van,
mert a gazdas6g szocialista (6llamkapitalista) ffialakit1sa
m6g t6volr6l sem fejezoddtt be, hisz a mezogazdas1g
tflnyom6 tobbs6g6ben mdg magfnszektorkdnt mtilri dik.Ez
pedig nem teszi lehet6vd az 6lelmiszerell6t6s k6zpontosft6s ttt, krizis eset6n hatalmi emba rgojifi .
A hatalom bdk6s 6tment6se ugyancsak kisz6m ithatatlan
veszdlyeket rejt a tdbbi vazallus 6llam vonatkozirsihan is.
Lengyelorszdgban hasonl6 gondokkal kuzd a zsido-kommunista vezet6s. A lengyelek mir eddig is a magyarokn6l
jelent6sebb m6rt6kben fejeztek ki eldgedetlens6gtiket.
Lengyelorszitg - bhr maga is vazallusa a Szovjetuni6nak
-

Magyarorszhggal ellentdtben nem vesztes, hanem gyozles
fllamkdnt kenyszeritettdk oda. 86r a Szovjetuni6 nemigen
mutatott kfmeletet a kezere adott orszirgok nemzetr erzelmeire, m6gis nagyobb nemzetkozi szolidarit6sra lehetett
szirmitania, mi nt Magy ar orsz6g e s etdben.
Nem volt jobb a helyzet a t6bbi szocialista gyarmat
esetdben sem. A h6borir befejezdse ut6n tiz 6vvel
gazdas6guk nemho gy ah6boru el6tti, de meg a hfborri alatti
gazdas6gi 6llapotokat sem 6rt6k el.
A megold6s teh6t kezenfekvS! Nem szabad megv6rni a
vazallus 6llamok egysdges fellep6sdnek kialakul6s6t a
Szovjetuni6 ellen. Bar a szovjet hader6 kdpes lenne azok
egyidejti f€lkeldsenek katonai v6rbefoj thsira, S & h6boruban
gyoztes hatalmak beavatkoz6s6tol sem kell tartama - hisz
meg6llapodtak a beke fegyveres meg6rzdseben - megis egy
ilyen "b6ke vddelem" rossz ftnyt vetne, 6s alaposan meg is
nehezitend a kapitalista gyarmatok "felszabaditfs6hoz"
sziiksdges fellilzittsftt. M6rpedig ez a Szovjetuni6 h6boru
ut6ni feladat6t kep ezi, hiszen ennek tilcitzits6ra taliiltitkki az
e96,sz hidegh6borirs szelh6mossSgot. A mfrsodik
vil6gh6boru legfobb c6lja tulajdonkeppen nemcsak Ndmetorszhg lever6se volt, hanem jo alkalom avrl6g gyarmatbirodalm6nak ujrafelosztfts6ra. Roosevelt nemcs ak andmet 6s
japin gazdas 6gi ve rs enyt6rs at tartott a v esz6 ly e snek, hane m
Angli6t 6s Franci aorszagot is, akiket a m6sodik vil6gh6boru
nelktil aligha tudott volna cs6be huznl
A gyarmatok rijraelosztasfra kdszitett terv vdgrehajt6s6nak pedig mdg nagyon az elejdn tartanak. J6szerdvel
meg csak Franciaorszhg ilzsiai birtokait sikenilt fellilzitani,
de m6g itt is j o n6h6ny 6vre lesz sztiks6g, mire ftggetlensdgi
mozgalmuk befej ezheto, "on6llos6guk" Amerika szftmfxa
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zsido szdrmazhsu, a politikai zirzavar k6v etkeztdben
felkapaszko do vezet6k egy rdszdvel. Mi ilItala legfobb c6l:
"A nem zsid6k penzenek mindendron val6
-.grrerz6se.,,
Komoly cso rbitt szenved.
M6sodik v6lt ozat: Nyflt felkel6s provok6l6sa, fasiszta ds
antiszemita jelszavak kisdretdben. Ezzel bizonyithatovit
v6lik a fasizmus visszat6r6sdnek veszdl ye, urn.ty sztiks6gessd teszi a szovjet csapatok beavatkozitsffi, majd 6la nem

I

om 6s oztatits 6nak me gho s szabb it6sfLt.
Az Osszes v6rhat6 kdrtilm6nyek mdrlegel6se 6s elem z6,se

hasznosithato lesz. Afrikdban Ir6non ds Egyiptomon
kivril
mdg alig erzekelhet6 valam i a gyarmatok forradalmi
-er
l6zong6s6b6l. E gyarmatok olaj6sv6nykincseinek
megszerz6sdre indftott titkos hdboruk gyozelme
6s az
6llapotok konszoliddcioia m69 messze van.rij
Megvalosft6 sdhoz nem dvekre, sokkal inkdbb
evttzedekre
van sztiksdg. A Szovjetunio gyarmati attrakciokhoz
sztiksdges politikai, diplom6ciai, nem utolsosorban
katonai erejdt nem szabad elforg6csolni a katonailag
meg sz6llva tartott
vazallusai egyenkent es folyamatosan jelentkezo
ellenszegtildseire, megfe nyites6re. Sokkal c6lsze^ibb
kiv6lasztant koztiltik egyet, s aztelrettent6 peldak6nt
olyan
szigonian megbtintetni, hogy a tobbieknek hosszu
idore

kedvet szegie mindenfajta "beketlenkeddssel" szemben.
Ki kellett vfilasztani teh6t, ki legyen az a fekete bir1ny,

amelyen a port el kell verni. Mint altaldb&t, ezuttal
is
kizirirsos alapon dontdttek. Azoroszok szivrik szerint
KeletNdmetorsz itgot vSlasztottilk volna. Hiszen a
masodik
vil6gh6boruban 6 volt a kiszemelt foellens6g. A gyoztes
hatalmak mindenkori erdekei szerint is nagyon fontos
NdmetorszS,g folyamatos gyengftdse. A saj at giiaas6gi
konjunkturajuk min6l hosszabb idejti fenntart6sa
ezt mindenkdppen igenyli. Csakhogy a ndmet lakoss6g
nagy drdekl6d6st mutat, 6s igen sokan szimp atiziilnak a
szocialista
eszmdkkel. Magam is tapa sztaltam a nyolcvanas
6vek elejdn, hogy Nemetorszitg keleti oldalan tdmegevel
voltak
taliilhat6k - nemcsak apilrtoligarchdi
-, akik kommunist6bbak voltak az orosz kommunistakn6l is. Az l g53
nyarim
szovj et tigyndkcik filtal provokdlt " e I I enforradalmi
fe lke I 6 s "
ndh6ny szovjet tank littSnszinte magifiol kimflt.
A szovjet
titkos rend6rsdg 1953-as keletndmet fiaskoja m6r eleve
kizfurtthbtte egy kdt vagy h6rom 6vvel kds6bbi pro
biilkozki
lehetosdgdt. Kelet-Ndm etorszitg ktildnben sem johetett
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szftmit6sba, hiszen Hruscsov dlmaiban m6r megfogalma zodott a hos szu t6vu szovj et-ndmet gazdas 6gi
egytittmukodds 6haja. Amint l6tni fogluk, ennek azBgyestilt
Allamok ellendre tort6no massziv szorgalmazasa vezetett
19 64-ben bekovetke zett buk6s6hoz is.

Lengyelorszd5, ahol a politikai vezetdst Magyarorszitghoz hasonl6an szinte kizixolag a zsidos6g reprezentiija, s
ugyanugy tehetetlen a mezogazdas6g atszewezdsdbelt. Az
ipari termeldst pedig folyamatos 6s lfnvfnyos tiintetdsek
j ellem zik. Egy forradalmi megm ozdulirs felsz ititsixa, maj d
lever6sdre alkalmas is, 6s szovjet nezopontbol kiv6natos is
lenne . Az orszhgviszonylag nagy n6pess6ge, de mdg ink6bb
vazalluss6 k6nys zeritlsdnek kortilmenyei miatt nem tunik
jo megoldSsnak. Csehszlovitkia abban az id6ben meg sz6ba
sem johet, hisz 6 is gyoztes 61lam, jelentos bonyodalmakkal
jfrna. A ravasz rom6nok m6r titokban ekkor is keresik a
kapcsolatot Kin6val. Az Egyestilt Allamok fel6 is
kialakuloban van az a kozvetit6i kapcsolat, amely az egesz
hidegh6boru idej6n nagy szol giilatot tesz a Szovjetuni6nak.
K6r lenne megszakitani ! Bulg6ria a regi szlfx testv6r,
husdges szolga, semmifele okot nem adott egy esetleges
gorombas6gra.

Nem marad teh6t m6s, mint Magyarorszag. Tdrtdnelmi
e166lete is legink6bb predeszti nfilja egy alapos megIeckeztetdsre. A vil ilgmitsodik gyoztes prolet6r forradalmifi
Horthy, sokkal ink6bb Pr6nay csapatar levertdk, 3 133 napos

uralmat e16szakkal megdontotte. A mdsodik viIilghirborriban a Szovjetuni6val szemben Hitler utols6
csatlosa, s most a paraszts6g oly makacsul ellen6ll a szocra-

lista tfialakul6ssal, hogy a Moszkv6ban hosszir dvekig
kik epzett kommuni sta zsid6k minden igyeke zete
hi6baval6nak bizonyult. Munk6so sztfilya sem drtdkeli
kellSkdppen az il t6rsadalmi rendsz er iiltal biztositott szo149

cialista- vfvm6nyokat. A Varsoi
s zerzodes nem ttinik
egydrtelmtien elegend6nek a szovjet
csapatok tov6bbi
magyarorsz agi allom ilsoztatdsdra,
ffieger6sftdsere m6:s
tirtigyet is kell teh6t keresni. Ann6l
is ink6bb, mert a neh6ny
6v mulva , &z elkertilhetetlen hazai politikusi
elit
kialakul ilstryal a szovjet csapatok
b6ke szerzoddsbeli
kivonds6nak koveteldse, ak6r ha
szocialista retorika csomagol6s6ban is, erkertilhetetrennd
v6lik majd.
Az osztr6k Allam szerzodds vdrhato
megk6tds6re tekintettel az ausztriai Baden bei wien-ben
6llom6sozo szovjet
tiszticsoport mdr 1955 tava szdnmegte
weztemarad 6sdt.Ha
nem Ausztri6b4n, hat Magyaro rsz6gon.
Nem ailt
szinddkukban visszavonulni a Szovietunidba.
Mint aho gy a
szovjet kormdnynak sem 6llt, r.szfmdekirban, sem
drdekdben vis szavezenyelni 6ket
a Szovjetuni6ba. Es
val6ban a szovjet csapatok Ausztria
elhagy6sa ut6n nem a
Szovjetunioba vonultak vis sza, hanem
htteleptiltek

Magy arorsz6,gra. F6leg a Dun 6ntult,,vett6k
birtokukba,,.
A Szovjetunio 6s magyaror szitgihelytart6i
1g56-os forradalommal kapcsolatos-tizelmeir6l
a magy aruj s6golvas6k
egy sztik csoportia, akik olvas6i
voltak a pest Mriyei Hfrlapnak, csak 1992. november vegdn
szerezhetett tudom6st

dr' Tamirska Lor6nd: Alcirzott dllamcsfny?
cfmti nyilatkozata alapjan. Bdno Attila kdszftett
vele interjft. Ezt a
nyilatkozatot kds6bb ujs6gcikkent
megktildte a Hunnia
folyoiratnak is, aki ui lgg4. dvi oi<toberi
?tttti.
sz1mdban:
otszitz gramm prdgai sonka cfmen
csaknem sz6 szerint
megismdtelve adta kcizre. Dr. Tamirska
Lorfmd a Hunnidnak
korabeli naploj a alapj6n cikksorozatot
igert, d,e irirsa befejezetlen maradt,mivel
az d,rtelmetle nhalil, vagyvalaki
m5s
kivett e kezebol a tollat. A Pest
Megyei Hfrlap ds a Hunnia
hivatk ozott cikkdt a ftiggelekben
teljes ter.ledelm6ben
kdzciljiik.
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Dr. Tamfrska Lor6nd korboncnok orvoskdnt dolgozott, 6s
196l v6gdn telepiilt 6t az akkor mdg Nyugat-Ndmetorszagba. 1 95 6-os szabads6gharcunk elozmdnyeirol fontos
inform6ciokkal rendelkezett, amelyet mint a politik6tol
t6vol 6116 intellekttiel mag6b a zirt.IJgy tunik, 6lete utolso
szakaszirban m6gsem kfv6nta magixal vinni a sfrba. Ismeretei egy nagyon fontos rdszet- m6g harmincdves emigrdcroja ellen6re is megosztotta nemzetdvel. Magyar
hftlitval koszdnjtik nekr.6szint6n sajn6ljuk, hogy nem taliit
id6ben modot mindannak elmon dhstra amit mdg elmondhatott volna.
Dr. Tam6ska Lor6nd szerint 1956 oktobereben nem ndpfelkelds vagy forradalom, pl6ne nem ellenforradalom volt,
hanem az oroszok 6s magyarorszdgi helytart6ik tiltal mfr
1955-ben kitervelt, kes6bb megszervezett es 1956. oktober
23-in celtudatosan kirobbantott puccs, egy 6llamcsiny,
amelynek az Osztr6k Allam szerzodds megkotesdt kdvet6en
Ma gy ar or sz6g tov 6bb i o ro s z m e g s z allilsht ke I I e tt igazo I n i a.
A szerzo minden esetben megieldli inform6cioi forr6s6t,
igy azokban nincs okunk kdtelkedni . Az elsS ilyen "kirtfib"
Baljakin szovjet orvos alezredes, akivel egy Kecskemdten
dngyilkoss6got elk6vetS szovjet fohadnary exhumtiisa alkalm6val ismerkedett meg, majd j6 kolleg6lis bar6ts6g kelet.
kezett a kdt orvos kozott. Baljakin egydbkent az ausztriai
szovj et megszell6 csapatok Baden bei Wien-i katonai
biros6 gin teljesitett szolgtrlatot. I 95 5 oszen Becsbbl hivta
fel a szerzot telefonon . Az Osztr6k Allam szerzodds
megkot6se ut6n a fohadisziill6s elhagyja Baden bei Wien-t,
6s a tiszti vonatszerelvdny Budapesten halad kereszttil.
K6rte, hogy a megjelolt id6ben okvetlen mettjen ki a Keleti
p6lyaudvarra, mert fontos dolgot akar megbeszdlni vele. A
kdt 6r6s p6lyaudvari sdta ellendre a mtr indul6sban l6v6
szerelvdnyr6l srigta dr. Tamirska ftldbe: "Kollega fr, j6l
,

l5t

tudja, hogy azorosz csapatok elh agyj6k
Au sztriifi, 6s annak
az lesz a kcivetk ezmdnye, hogy Mugy arorszagon
lesznek
bizonyos v6l tozdsok. Ne higgy en ezeknek
az 1tieneti j elen-

segeknek, nehogy elgaloppfr:ozza magift,
mert annak k6s6bb
igen hittrdnyos kcivetk ezmenyei lehetnek.,,
86r ebben az idoben van n6mi zavarodotts6 g
amagyar

politikai dletben, de keves ahhoz, hogy
abbol messz elito

kcivetk ezteteseket lehetett volna

levo""i

prttretO, frogy ak-

kor mdg dr. Tamirska sem ertette meg; kolldg
aia mire is
c6loz' Baljakin a korabeli felfog6s szeiint
nagy titkot 6rult
el' Ha kidertil, akir dletdvel is fizethetett volna
6rte. Miert
tette? A v6laszt majd csak 195 6 mdjus6ban
ismeduk meg.
Dr' Tam6ska ebben az idoben tudott egy szakszervezet
iital
szervezett szovjetuniobeli kirandul6s keretdben
kijutni
Moszkvdba. A Szovjet Honv6delmi Minis
zterium
tdrvdnysz6ki orvostani tntezeteben felkereste
Baljakint. Az
intezeti l6togat6s befej eztevel vend eglffioja
kikis6rte. Az
6ptilet el6tt az oroszokr6l becsm6rl6en nyilatkozva
vallja
ffieg, o nem orosz' hanem tatar. Minde n bizonnyal
szarmazdsa dbresztette fel szimp atiiljilt a magyarok
ir6nt. Bricsriz6sako_r mdg egyszer felhfvta dr.
Tamftska figyelmdt:
"Ne feledk ezzdk meg arr6l, amit tavaly a Keleti p6lyaudvaron mondottam. " Dr. Tamftska csak 1956.
november 23.
ut6n drtette meg a furcsa, de nagyon is joindulatri
figyelmeztetdst.

A

kdvetk ezo ktildnos inform irciot maga K6d6r
J6nos

szolgirltatja. A kor "divad 6nak" megfelel6en
gyakran van
m6dj atapasztalnia, dr. Tamirska Lordndnak,
hogy

szem.lye
ktil6nb6zo fur6sok cdlpontja. Egy alkalommal
felelmetes
er6k veszik cdlba. Kelemen Endr. er Alapy
Gyula timad6sa
kiv6desdhez kdnytelen protekciodrt folylmodni,
m.gpedig
Kdddr J6nosh oz, aki ekko r marbortdndb6l
szabadulva a pest
Megyei P6rtbi zottsitg titkdra. Dr. Tamirska nev6b6l
ftdlve
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lehetsdges, hogy KhdirJ6nos felesdgdnek valamilyen szintu
rokonshgirhoz tartozhatott. Tesz is ir6s6ban err6l egy
homdlyos megi egyzest: "Janikovszky Bdla mir 1945 el6tt
kapcsolatban volt Khdtr J6nossal, ismerte kapcsolatomat
Kddar k6s6bbi feles6g6nek csal6dj 6hoz."
Tal6n ez a magyarazata, hogy 6ppen Khdhr J6noshoz
fordult segfts6g6rt . Khdir 195 6. julius 1 8-6n d6lut6n 4 ora
ut6n fogadta. A n6gy 6r6s beszdlgetes sor6n dr. Tam6ska
panaszaira K6d6r mindv6gig amolyan unalmas politikusi
megi egyzeseivel reagtit, mint a "vannak mdg hib6k elvt6rsak, de folyamatosan javftjuk 6ket". K6ddr birkattirelme
azonban alaposan felingerelte 6s drtelmetlennek taliilta a
tovSbbi besz6lgetest. Dr. Tam6ska igy folytatja: "Felugrottam a fotelb6l es gyors leptekkel mentem azajt6 fe16 .Khdfr
felugrott, mondhatni ut6nam futott, az aitonhl elert, jobb
felsS karomat megfogva visszahuzott, 6s sz6 szerint a kdvetkezo tdrtenelmi fontossdgri kinyilatkoztat6st tette: Nono, ne
legyen olyan heves, legyen mdg egy kis ttirelemmel, v6rjon
llyugodtan - 6s ezt mondja meg az egyetemi hallgatoknak
is e16rulom mag6nok, hogy itt 6sszel, okt6berben fot:
radalmi riton sok minden meg fog viiltozni."
A megtdrtdnt esemdnyek ut6n vil6gos, egydrtelmu
beszdd! K6r, hogy az akkor gyakori politikatfrfnisok kozott
nem lehetett komolyan venni !
Dr. Tam6ska rl,szletesen foglalkozik azzal a felelemmel,
amely a pesti zsidosdgot az Os ztritk Allam szerzod6s megkot6se ut6n jellemezte. Ezzel kapcsolatban az esetleges

antiszemita v6d elkertildse drdekdben siet leszogezni, hogy
s6gora zsid6, 6s 1944. m6rcius 19. ut6n 6 maga is sz6mos
zsid6t mentett meg a deport6l6st6l, m6gpedig a torv6nyes

lehet6segek mell6zds6vel. Ennek el6rebocsft6s6val igy
folytatja: "Ezek ellen6re is aztkell mondanom - 6s sok zsido
is aztveli - nem volt helyes azatelhetetlens6g, mellyel 1945
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ut6n a zsidok minden vezeto 6ll6st, fontos
funkci of akor, a p6rt.ban, az 6llam igazgat6si szervekben,

m6nyban

ktildndsen az AVH-bon, de ir.gyetemeken,

dz
Akaddmi6ban, a kultuszminisztdriumban
stb. , maguknak
kaparintottak, 6s igy a 45 dves orosz megsz6ll6s
nem egy
prolet6r, hanem egy zsid6 diktat urirval
lett azonos. Sokan
beszdltek zsido-rasszizmusr6l 6s ndpszeni
volt a kcive tkez6
vicc! Mi a ktilonbsdg a jeruzsdlemi ds a pesti
kormany
kozdtt? Az, hogy a jeruzs6lemi korm fnynak
van egy arab
tagia is. A pesti korm6ny akkor kiv6tel n6lkril
zsid6kb6l
6llott, teh6t nem volt m6g egy magyar tagja
sem.,,
vajon hiheti-e b6rki, hogy az orszirgteljes irinyito
par6tusa dr. Tamirska lefr6s6ban egydbk6nt nem ap_
volt
semmi tulzds vdletlentil keriilt teljes zsido
uralom al6?
R6kosi mind envezetofunkcio betdltdse esetdn
megk6 rdezte
a javaslattev6t, hogy ajekilt zsid6-e. igy t6rt6n
t ezKop6csi
S6ndor Budlrcst rend6rfokapitanny { vd6
kineve
zese alkalm6val is. *'K6rny ezet6t6l tudjuk, hogy
szigoruan meg_
parancsolta, hogy a vezeto amerikai ujsagok
nuponta az
asztalfira kertiljenek. Azok.pedig kivdtei
nelktil min akkor
is zsid6 termdkek voltak. AllftoLg maginelet6ben
titokban a zsido ritu6l6k szerint 6lt. Minden tulzks-ndlkiil
elmondhatjuk teh6t, hogy Magyarors zitg ezer|ves
t6rt6nete
sor6n el6 izbenkertilt teljes zsid6 uralo,
a16,.
Az otszdg korm6 nyzitsirt is a zsido p6rhuzamoss6g
jellemzi. Megtal6lni ebben a hideget
is, a meleget is. K6ts 6 gte I en, R6ko s i uralm ifi
v e gig ahi de g j e I lem zi. Ez azonban
nem ztrja ki annak lehet6s6gdt, hogi egy
vezer1ldozattal
ugy anaz az appar6tus 6tt6rj en a meleg
irilnyf t6si
m6dszerekre, ha dtmeneti drdeke i aztkiv6nj6k.
Ezttcirtdnt
1953-ban Nagy Imre 6tmeneti el6tdrbe
6llft6s 6val.
Dr. Tamitska szerint a zsid6 vezetok felelmtikben
egy
lassf, permanens iltmenetben lilttilk ifimenthet6nek
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hatalmukat, s e taktika r6szek6nt hivta 6letre a Pet5fi Kdrt,
amely tulajdonkeppen a pirtk6zpont "le6nyv6llalata" volt.
Felad ata az"6thangol6s" . Ir6nyit6j a Kiss K6rol y -ismdt egy
zsido - volt .6 ir1ael6 a vitaindito temifi, &ze16ad6t, de mdg
a fontosabb kozbeszolok szem6ly6t is. A "meggyozoddses
reformer" T6nczos G6bor csak azttette, amire Kiss K6rolyt6 I utas ft6st kapott . A pirl elkepze 16 se i szerin t az6rte lmi s6 gi
drdekcsoportok szamara kiv6nt6k megteremteni azt a zfxl
f6rumot, ahol btintetdstol valo felelem nelkiil kikiab6lhatj6k
tobbdves s6relmeiket, csaloddsaikat. E z a lehetSsdg ugyanis
a becsapott, elnyomott 6s kizs6km6nyolt munk6sosztfrly
sz6,mfra az 6llamilag t6mogatott hetv6gi labdarugo
meccseken evek ota letezetL.
Andlktil, hogy vitatn6nk a Pet6fi Kdr pfrrt iital tdrt6no
rendez6sdt, ezuttal korrig6lnunk kell a szerz6 okfejt6s6t. A
Pet6fi KOrt apfxtvezetdse nem ahatalom b6k6s 6tmentes6re
hozta 16tre, hanem pontosan ellenkezoleg, dz drtelmisdg kiilondskdppen az frok vezette forradalmi hangulat felszitirshra. Az ors zirgos mdretu 6s celu esemenyeket
egydbk6nt sem Budapesten terveztdk, hanem New Yorkban 6s Moszkvfban. Ezekt ol atewezOktol - amint majd l6tni
fogiuk- mi sem 61lt tSvolabb, mint egy magyarorszagi bdkes
6tmenet a hatalom 6tmentds6vel . Az id6 effe meg nem erett
meg. Ennek ideje majd csak 1989-ben jon el, 6s majdani
eszko zetnem Pet6fi Kornek, hanem "ellenzekt kerekasztalnak" fogi6k hivni.
Az irok Szovetsdge "Iazad6sa" alol nagyon is kilogott a
D6vid-csillag. Vajon bizhatott-e a magyar hazafi abban a
zsido Mdray Tiborban, aki oly "meggyozoen" ecsetelte az
amerikai imperialist6k koreai h6borriban elkovetett emberte I ens e ge it? Tal 6n a Szttrl in-dij as ugyanc sak zs i do Aczel
Tam6s, vagy Hhy Gyula, akik fercmuveikert a R6kosirendszerben irigyelt 6s kiv6lts6gos helyzetben voltak,
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drdekeltek lettek volna az orosz csapatok
Magy arorsz1grol
val6 kivonul6s6b an? Ezt nyilv6n senki sem gondolhada

komolyan. Sokkal inkabb beavatott cinkosai
voltak a zsidokommunista hatalomnak. Nehdz elkepzelni,
hogy a,, l6zad6,,
irok ne lettek volna beavatva a hatalom ktiloncis
mesterkeddseibe, his zen ellensdgesnek ttin6
megnyilvdnulitsaik val6s6gos lokest adtak u n.. zeti
lrzelmri ifiris6g

es feln6ttek mestersdges "ellenforradalmanak,,

megszervezdsdhez. Hangoskod6suk alkalmas
terepet
biztosftott a kulisszak moge vonult p6rtvezet6s
szerepenek
elkend ozesere. Ugyanakkor a valodi hazafrak
szititsitvalkomoly segitsdget adott az el6zetes forgat6kcinyv
szerinti
megtorl6sok szamara a forradalom lever6se
ut6ni btinbakokkal val6 leszitmol6sokhoz.
Csak a Pet6fi Kcir be nem avatott vitatkozovhittdk
naivan,
hogy az Osztr6k Allam szerzodds megkcit6sdt
kcivet6 en az
orosz csapatok a pixizsi b6ke szerzod6s sze-rint
kivonulnak
majd Magyarorsz6grol6s viss zafill az lg4g
el6tti koalfci6s
6llapot. Nagyon jelent6s ktil- 6s belftildi er6k
viszont minden erejtiket megfe szitve dolgoztak azon, nehogy
ez az
6llapot bekovetkez zen. Gondoljunk csak a
Szabad pu,. opa
rddio, az Amerikai Hangi a ridio, dzamerik
ai vezet6 lapok
harsogo usz ito szovj etellenes propagand 6iitra.
Ezt
kiegds zitendo ldpett sorompoba a petO,n
K6i an irOf.
Szdvets6ge, az ujs6girok 6s felsorolni is sok
volna a gomba
m6dra szaporod6 ellenzdki szerye zeteket, akik
mind a magy ar nem zettudat megdolgo z6sdn
munk6lkodtak.
Tev6kenys6gtikdn kfvtil mdg egy azonossag jellem
ezte
6ket: tobbnyire kdzvetlentil, eietenkdnt ifitetelesen,
de valamennyien zsido irinyitfus alatt 6llottak.
A "vdgtermdk" megteremt6sdbe beavatott elvtarsak,
tcibbnyire KISZ-tagok, Petdfi kcircisok. Fasiszta
szellemti
jelszavakkal, antiszemita feliratok firkiilds6val
tereltdk az
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esemdnyeket a beavatkoz6s jogossilgat igazolo "ellenforradalom" fe16. A korm6ny naponk6nti szriksdgtelen

ifialakithsa ugyancsak a jobboldali foleg fasiszta - er6k
hatal om me g szerz6,s6re val 6 torekve s 6t vo lt hivatv a btzonygatni. Ennek egyenes kovetkezmdnye, hogy a vegcdlt illet6en mint Nagy Imre, mint K6d6r J6nos be voltak avatva.
Kereszteny erkolcsu nemzetrink - benne akkor 26 dves
onmagamat is - nem ismerhette fel, sot fel sem tetelezte azt
a gal6d szelhirmoss6got, amelyet ez a nemzetrdegen zsido
kisebbsdg a nyaktra tilve izott vele. Megbocsathatatlan

gonoszsdgitval imm6r nemcsak p6nzdre, anyagi javaira,
hanem az eletdre is tort.
Ugy ttinik, a forradalom kitords6nek napj a 1956. okt6ber
23. is - ahogy ma mondjuk - el6re beprogramozott id6pont
volt. Szucs Miklos vezerkari ezredes mir okt6ber 20-tm
parancsot kap honvddelmi miniszter6t6l, hogy kdszitsen
riado tervet, 6s gondoskodjek a fovdros fontos objektumainak vddelmdr6l, tekintettel egy vfrhat6 ellenforradalomra.
Ma mhr az LS kdztudott, hogy Erdelyben ugyancsak okt6ber
20-fn szovjet egysdgek indultak a magyarhatfr fel6. Tyihonov alt6bornagy, a budapesti Honv6delmi Miniszterium
tan6csad6ja pedig oktober 23-ftn d6lut6n 17 6s 18 ora k6zdtt,
mir tudni vdli, hogy Budapesten ellenforradalom van, amelynek leverds6re a Magyar Honvedseg kdptelen 6s sztiksdges a
szovjet csapatok beavakozAsa. Mellozve a magyar p6rt vagy
6llami vezetessel tortdnd b6rmilyen el6zetes egyeztetdst,
felhivta Antonov hadseregt6bornokot, a Vars6i Szerzodes
vezdrkart fonokdt ds engedelyt kdrt a f6v6rosi ellenforradalmi er6k lever6sehez a szdkesfeh6rviri gepesitett
hadtest Budapestre val6 rendeldsdre. Antonov az engedelyt
megadta, mdgpedig annak ellendre, hogy Ger6 Ern6 provok6ci6s r6diobesz6de csak este 20 6rakor kezdodott. A
szovjet pfncelosok annak rendje-modja szerint elindultak
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drdekeltek lettek volna az orosz csapatok
Magy arorsz1grol
valo kivonul6s6b an? E zt nyilvdn senki sem gondolhada

komolyan. Sokkal ink6bb beavatott cinkosai
voltak a zsidokommunista hatalomnak. Nehdz elkepzelni,
hogy a ,,1 6zad6,,
frok ne lettek volna beavatva a hatalom ktil6n6s
me-

sterkedeseibe, hiszen ellens6gesnek ttin6
megnyil-

v6nul6saik valos6gos lokest adtak

u

n.rn zeti erzelmri ifius6g

es felnottek mesterseges "ellenforradalm6nak,,

megszervezes6hez. Hangoskodasuk alkalmas
terepet
biztosftott a kulisszak moge vonult partve zet6s
szerepenek
elkend ozesere. Ugyanakkor a valodi hazaftak
szit6saval komoly segftsdget adott az elozetes forgatokcinyv
szerinti
megtorl6sok szamara a forradalom leverese
ut6ni btinbakokkal valo leszdmol6sokhoz.
Csak a Pet6fi Kor be nem avatott vitatkozovhittdk
naivan,
hogy az Osztr6k Allam szerzodds megkciteset
k6vetoen az
orosz csapatok a parrzsi beke szerzodes sze-rint
kivonulnak
majd Magyarorszdgrol es viss zaiill az lg4g
el6tti koalfcios
6llapot. Nagyon jelent6s ktil- 6s belftildi er6k
viszont minden erejtiket megfeszitve dolgoztak azon,
nehogy ez az
6llapot bekovetkez zen. Gondoljunk csak a
Szabad Europa
rddio, az Amerikai Hangi a ritdio, szamerik
ai vezeto lapok
harsogo uszito szovjetellenes propagand6j
irra. Ezt
kiegdszftendo ldpett sorompoba a peton
Kdi az iro[
Szdvetsdge, az ujsdgfrok ds felsorolni is
sok volna a gomba
m6dra szaporod6 ellenzdki szerve zeteket, akik
mind a magy ar nem zettudat megdolgo zitsdn
munkdlkodtak.
Tevdkenysdgtikcin kfvtil mdg egy azonossag jellem
ezte
6ket: tobbnyire kozvetlentil, eietenkdnt ifitetelesen,
de valamennyien zsido irinyitils alatt dllottak.
A "vdgtermdk" megteremtdsdbe beavatott elvtarsak,
tobbnyire KISZ-tagok, Petofi kdrosok. Fasiszta
szellemti
j elszavakkal, antiszemita
feliratok firkaldsdval tereltek az
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esemdnyeket a beavatkoz6s jogoss6gat igazolo "ellenforradal om " fe 16 . A korm6ny naponk6nti sztiksegte len
inalakft6sa ugyancsak a jobboldali foleg fasiszta - er6k
hatal om me g szerz6,s6 re val o torekve set vo lt hivatv a bizony gatni. Ennek egyenes kdvetkezmdnye, hogy a vdgcdlt il.
let6en mint Nagy Imre, mint Kddfr J6nos be voltak avatva.
Keres zteny erkolcsu nemzetrink - benne akkor 26 6ves
onmagamat is - nem ismerhette fel, sot fel sem tetelezte azt
a gal6d szelhftmoss6got, amelyet ez a nemzetidegen zsid6

kisebbseg a nyakfra rilve izott vele. Megbocs6thatatlan
gonoszshgtlal imm6r nemcsak pdnzere, anyagi javata,
hanem az eletdre is tort.
ugy tunik, a forradalom kitor6sdnek napja 1956. oktober
23. is - ahogy ma mondjuk - elore beprogramozott id6pont
volt. Szucs Miklos vezerkari ezredes mar okt6ber 20-in
parancsot kap honvddelmi miniszteretol, hogy kdszftsen
riado tervet, 6s gondoskodjek a fovdros fontos objektumainak vedelmerol, tekintettel egy v6rhato ellenforradalomra.
Ma mhr az LS koztudott, hogy Erdelyben ugyancsak oktober
20-in szovjet egysegek indultak a magyarhatfr feld. Tyihonov alt6bornagy , a budapesti Honvddelmi Minis zterium
tan6csadoja pedig oktober 23-ftn delutan 17 es 18 6ra k6z6tt,
m6r tudni v6li, hogy Budapesten ellenforradalom van, amelynek leverdsere a Magyar Honvedseg keptelen 6s sztiksdges a
szovjet csapatok beavatkozasa. Mellozve a magyar part vagy
6llami vezetessel torten6 b6rmilyen elozetes egyeztetest,
felhivta Antonov hadseregt6bornokot, a Vars6i Szerzodes
vezerkari fonoket es enged6lyt kdrt a fovdrosi ellenforradalmi errjk leverds6hez a szdkesfehdrv6ri gepesitett
hadtest Budapestre valo rendel6sdre. Antonov az engedelyt
megadta, megpedig annak ellendre, hogy Ger6 Ern6 provok6cios rfdiobesz6de csak este 20 6rakor kezd6dott. A
szovjet p6ncelosok annak rendje-modja szerint elindultak
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Szdkesfeh6rv 6rco1, hogy a forgat6kdn

yv szerinti bevetesre
megfelel6 iddben a kueldlt helyen legyenek.
okt6b er 23-imPiros Lhszlo behigyiliniszter
m6r a reggeli
or6kban betiltott minden ttintetdst, b6r a
hangulat nagyon
fesziilt volt, biztos ttintetdst josolni mdgsem
lehetett. Ezzel
val6s6ggal ingerelte az egyetemi i{usigot,
most mirttintetni akart, 6s ebben egy6ltal6n nem volt tekintettel piros
Ldszlo betilt6s6ra. A pdrt kcizponti vezet6s6ge,
6s a
beltigyminiszter a gytilek ezotomeg lifttin 14
ora2i perckor
idegessdget szfnlelve visszavonta a tilalmat.
A parlament
el6tt hatalmas tcimeg gylilt cissze. Addig m6r
ttintet6csoportok - foleg munk6sok nagy er6fes zitisek
irinledcintdttdk
aDozsa Gydrgy uti Szt6lin-s zobrot A Bem
tdren gyril ekezo
ttintet6k - jelentos rdszikdi6k ar6dio dpulet
eiizvonult.
A diakok kcivetelt6k, hogy kozvetftse arirdio tizenhat
pontos
hat6ro zatukat. Megk ezdod,ltt azalkudo zirs.
A r6d i6 vezet6i
elre hajland6nak mutatkoztak, kivdve a szovjet
csapatok
kivon 6sira vonatk ozo felhivdst. az els6 6rakban
a t6meg
nag,y ttirelmet mutatott. A ttintet6k szeme
lfntfratdbb izben
is AVH-s er6sftds vonult be a rhdiodpriletdbe.
Mive I azonban a di6kok kovetelds6vel kapcsolatos
egyezked6s nagyon
elhrizodott, a tcimeg idegessdge egyre foko zodott,
mignem
k6, tegla, konyhaeddnyek zdporoztak a rddio
eptilet6re. A
tomeg hangulata egyre fenyeget6bb6 villt,Benke
Valdri d, d
rddio igazgatoia a stfdioba k6rte az ellenzilk
vezetotagi ait;
Losoncry Gezifi, Yfusirrhelyi Mikl6st 6s Szab_6
zolttnt, de
ekkor mfr 6k sem mertek a tcimeghezszolni. 50
A r6dioval mestersdgesen keltett huzavona megtette
hatilsffi, v6gs6kig felkorb6csolta a trimeg hangu
lat6t. Ezt
m d g t o v 6 b b fo ko z ta a ju g o s z I av iai tdrgy
al 6 s a i ro I hazaerkezo
Ger6 Ern6, a pfurt els6 titkiraj6l iaOzitett, este g
6rakor
sug6rzott ablakokba helyezett r6diokb6l a t6meg
6ltal is
hallott provokativ r6diobeszdde . Szdmos tcirt
eneszds komr58

ment6tor szerint a GerS-bes zed szindekos provok6cio volt.
5l Azerdszak elszabadul6sirhozm6r csak egy puskalovds
hiinyzott. De ez sem v6ratott magira sok6ig. Azdptilet f€16

nyomulo tomeg ellen az AVH-s 6rok kezdetben tizolto
fecskendSket, majd kdnnyfakaszto grfnfttokat vetett be. Egy
tires r6dios k0zvetito kocsival a tomeg betdrte a rhdio
6ptiletdnek kiils6 f6kapuj ffi. AzAVH-sok szuronyos roh ama
azonban kis zoritotta 6k et a Brody S6ndor utc6b6l, kozben
lov6sek is eldordtiltek. Vitatni sem lehet, hogy akkor az
AVH-sok l6ttek a tomegbe. Ezt k6vetSen vill6mgyorsan
terjedt a hir, hogy "aradion6l AVH-sok l6nek a di6kokra".
Ezt nem lehetett hiszteriakelt6snek nevezni, hiszen a
lovesek hangjajelent6s t6vols6gbol is hallhato volt. A tdmeg
szolidarit6sa meger6sodott. Emberek sokasdga todult a
Brody S6ndor utca fel6.
M6ig vitatott forr6sbol a tdmeg ezut6n egyre t6bb fegyverhez jutott, amelyet ebben a felfokozott hangulatban
hasznfit is. Sz6mos tanulm fny 6rvel6sdben olvashatjuk,
hogy a ttintet6s elfoj thsira kivezdnyelt honv6d tisztiiskol6sok, honvddek tobbsdge ifiadta a fegyverdt a ttintet6knek. Aki ebben az id6ben volt katona, az bizonyhra
mosolyogva ingatja fejdt. A fegyver elvesztese, vagY m6snak val6 6tad6sa fobenj6ro bunnek szfrmitott, a legnagyobb
fegyelemsdrt6s, amit katona egy6ltaltn elkovethet. Btintetdse is a legszigorubb volt. Neh6 z elkepzelni olyan helyzetet, amikor eztb6rmely katonavfilalja. Ttintetni a katona
ktilonben sem fegyverrel megy. A fegyverek egdszen m6s
riton jutottak a ttintet6k kez6be, ann6l is ink6bb, mert nem
neh6ny darabr6l van sz6. Dr. Tamitska ennek felttrftsShoz
is 6rtdkes adal6kkal szolg6l. Leirja: saj6t szem6vel ltfita,
hogy oktob er 23-ineste 8 es 9 oruk6zott a Madhchkoruton
"kdk" rend6rok oszto gattik a pusk6kat az ellenforradalm6roknak. Ezzel kapcsolatban megi egyzi: Kop6csi
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Sdndor Budapest rend6rfokap itinya
olyan utasft6st adott
rend6reinek, hogy megt6mad6suk
esetdn minden
ndlktil azonnal adj 6k 6t fegyvereiket az ellen6ll6s
ellenfor-

radalm droknak. Mindeddit;gyetlen
, &Z I 956_os
esemdnyekkel foglal-ko z6 tanuimanyUun
sem tal6lkoztunk

olyan 6llft6ssal, hogy a Mad6ch kciruion
ellenforradalm6rok
timadtdk volna meg ebben az id,oben
a rend6rciket. Kopricsi
emldkiratftban a honvdd alakulatokra
fogta a fegyverek
osztogatilsat [Jgyanitt dr. Tamitska
meger6siti azt a tdbb
inform6ciobol ismert hirt, hogy oktobe
r 23. el6tt sok fegyvert sziilitottak a Kilian-lakt anyiha,
ahol pedig dppen meg-

bizhatatlan paraszt ds kul6kgyerekek
telj.rit.it.t fegyvertelen munkaszolg itlatot R6ad6sul
ezeket az tijonnan
odasz6llftott fegyvereket teljesen orizeilenril
hagyt6k szinte
cs6bitva a megbf zhatatlans6ggal megal
inott munkaszolgiiatosokat azok "ellop ilsfra" . Az
eloietes terveknek megfelel6 enazitt l6v6 munk ilszitszloaljaknak
is fel kellett l6zadniuk a "ndpi hatalom" ellen, ds atallniazellenforradalm6rok
oldal6ra' Ez Maldter titkos jov6hagy6s
iwal kds6bb meg is
tortdnt' Mal6ter ebben azidoben nyiivanosan
m6g a felkelds
leverdsdt ir6nyftotta. Nincs kdtsdgrink
azirimt, hogy Maldter
P6l a "fas iszta ellenforradalom" kiprovok6l6s6ban
a
tott kommunist6k koze tartozott. E min6sdg6benbeava611 6t
k6s6bb a forradalom oldal6ra is. Bals
zerencsdjdre ,,elvt6rsai" a szabads6gharc leverdse ut6n cserbenha
gytfkds Rajk
Ldszlo sors6ra juttatj6k. A Kil itn-laktanya
parancsnok6r6l
Maldter Pal eztedesr6l drdekes vdlem enytsejtet
Midunovid
Jugos zlixia moszkvai nagykcivete,
aki rdszt vett a Hruscsov-Malenkov-Tit6 megbeszdldsdn I 956.
november 2-ri1l
3-ra virrad6 6jszaka. Amikor a szovjet
megsz6ll6s kiterj

tov6bbi szemdlyek "alkalmass6g6t" vizs gillthk A jugoszlirvok Losonczyt is aj6nlott6k, de Hruscsov6k elvetik,
Nagy Imre gyantis emberdnek tartjitk. Szoba keri.il Mal6ter
P6l neve is. Hruscsov6k ajugoszl6vok v6lem6nydt szeretn6k

hallani, de 6k bizonytalanok, nem ismerik. Midunovid
megi egyzi: "Hruscsov 6s Malenkov hallgatnak, mint a sfr,
52
Nehezen vitath at6, hogy
pedtg tit ismerik Mal6tert."
embere volt. Hogy
beavatott
Maldter P6l a zsrd6 terv ezok
mdgis kivege zt6k? A p6holynak "most effe volt sztiks6ge".
Nem feledk eztek azonban meg zsido 6zvegy6r61, akit
Harisch Ern6, a Hadtortdneti Int6zeI 6s Mfzeum akkori
foigazgatoj a - persze zsido - mir a hatvanas 6vekben az
intezetben alkalmazott. Csak melldkesen iegyzem meg;
engem ebben azidoben -bttr csak egy kis kozseg nemzetor
parancsnoka voltam - m6g fizikai munkahelyemr6l is elbocs6tottak. Sztileimet pedig a tan6cshfnfna beideztdk 6s
megvert6k.
A kdk rend6roktSl kapott, 6s a Kili6n-laktanyihan lazas
siets6ggel kiosztott fegyverekkel a tomeg megostromolta a
r6diot. 24-6n a kora reggeli or6kban fokozatosan benyomultak a r6di6 6ptiletdbe. Reggel 9 orara a forradalm6rok
teljesen uralt6k a helyzetet.

esztdsdnek szuksdgessdgdt elem eztek,termeszetesen
szriksdgesnek tartott6k, hogy ebben magyarorszdgi

kcizremiikOd6k
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s r 6,sztve

kommunista
gyenek. Kdddrd s Mtinni ch me I lett
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