Nagy fmre 6s K{d6r J6nos
Szereptiket az I 956-os szabads6gharcunk t6rt6net6ben
m6g mindi gszitmos rejtely 6s titot reOi. Egy
azonban biztos:
mind a ketten osszej ifiszottak az oroszokkal . Ezen
nem is
igen csod6lkozhatunk. Mindkett6 egzisztenci6j
6b6l ez min-

den bizonyftdk ndlktil is kdv etkezit. Nagyon
is 6rdektikben

6llott, hogy a rendszer uralmifi biztosit6 part 6s
a szovjet
megsz6ll6s ne szrinjtin meg. Egyiktiknek sem
volt olyan
magas fokf ktilcinleges kepzettsdge
,vagym6s konve rtiilhato
szem6lyisdgiegye, amely a politika,
-egpedig a szovjet
vazallusi felkentsdg ndlktil a vil6gon b6rhol biztosithatta
volna sz|mukra, akdrcsak megko zelfthette volna a
magy arorszhgi phrtv ezetesben elv ezett privil6giumait.
egyedtili "kvalit6suk", hogy nagymdrtdkben rendelkeztek
a

tcimegek megldveszt6sdre 6s felrevezetdsdre
alkalmas dem a 96 g ifv al. E s ez a v il6gm e gv6 ltir;irt
zirszlajhr a tizSzs i d6
szabadk6mtivessdg szemdben ak6rhogy is vessztik j
elent6s

drtdket k6pvisel. A lilthatatlan terv ezok alaposan
feltdrkepeztdk erre vonatkozo alkalmass6guk
minden

r6szletet. Szereptiket csak e tdny ezokalapos ismeret6ben
6s
tobbiranyu pr6bat6tel6t kovet6en jeloltdk ki. Ha
valamely
vezeto kommunista nem kdpes magfrol elhitetni
egyik
azt, hogy megingathat atlan ortodo x nezetei mi
"ip
att Jgy adott
feladat elvd gzesere 5 a legalkalmasabb, majd a
k6vetk ezo
h6ten meggy ozni avonzaskordben l6v6 tcimeget
arr6l, hogy
o mix a kommunizmus bolcsdjdben is reformkommunista
volt, az dlete v6g6ig csak alirendelt posztokon kell,
hogy
dicsdrje ur6t. Karrierje att6l ftgg, milyen szinvonalon
k6pes
a ndpbolondft6s mestersdgdt izni. Hogy mikor metyit<
szerepdben kell felldpnie, aztnem 6, han.tn
m6sok dontik el.
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Nagy Imre t6bb mint mhsf6l 6vtizedet 61t a
Szovjetuni6ban. Mindv6gig a bolsevizmus kenyerdn. M6r
puszta megielendsekor felismerhet6k rajta a magyar
n6p6mft6s ktilsS jegyei. Szeme alatti kiss6 ki6l16 ketoldali
pofacsontja, a magyar paraszt filtal kedvelt enyhdn porge
bajusza mdg megszolal6sa n6lktil is fel6breszti a magyar
paraszt bizalmht. Ezt megbi zoi is felismerik, ezert
Mo szkv6ban agrfxk6pz6 sben 16 sze stil, ame I lye I e lny eri predeszti nhcrojttt a kes6bbi mezogazdasfrg kommuniz iilasfra.
A vesz6lyes ktildetds watat kozott termeszetesen minden
esetben megtal6lhato a halAlos itdlet is. Tdved dz, aki art
hiszi ennek vdgreh ajthsitra csak balsikere, bun6s mulas ztfsa
esetdn kertilhet sor . Ez bekovetkezhet egy brilli6ns karrier
felsz6llo 6gftban, vagy csricspontj itban ugyanugy, mint
csffos buk6s 6ban. Sors6nak megpecsdteldsdhez elegend6 a
ktilsS, vagy bels6 kdrtilmdnyek t6le fiiggetlen olyan ir6nyu
alakul6sa, amelyben az"uralkodo egytittes" b6rmely hobortos kiagyal6ja, aktr a maga el6ny6re azt cdlszerunek lifija.
Ilyenkor ves zik e16 azt a szabadk6muves 6rvel6st, hogy a
p6rtnak (p6holynak) a mozgalomnak most elre van sziiks6ge. A szerencsdtlent mdg an:a is r6k6nyszeritik, hogy qgy
latv6nyos bfrosfgi cirkusz sor6n maga ellen valljon. Igy
tortdnt ez Raj kLfszl6 esetdben is. igy mult ki a bolsevizmus
b6b6inak t0bbs6ge. Nagy Imr6t mfr Moszkv ihankineve zrk
a p6rtve zetds hivatalos, de titkos ellenzekdvd. Ennek
jegy6ben gyorsan 6s eredmdnyes envezdnylile azels6 NEPkorszakot. Talonba helyez6se ut6n ujult er6vel fognakhozzfi
a termel6szovetkezetek szervezds6he z 6s a munk6ss6g megszorititsirhoz. Hogy mindennek nagyobb nyomatdkot adjanak, Nagy Imr6t m6g aptrtb6l is kiz6rj6k. Ez a "szivvel161ekke1 " kommuni sta -bfrmegnyilv6nul6sai szerint f6idalmasan drinti - egyetlen percre sem vesziti el az tdeologia
ir6nti bizalmat. A tortdntek egytitalin nem ingatj6k me g a
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kommunizmus gyozelm6be vetett
hitdt . p6rtb6l val6
kiziritsa ut6n is a szocializmus dpftds6nek
jegy6ben fogannak meg fr6sai' Mdg antisztdlinis
ta nlzetei is olyan szolid

csomagol6sban jel.ennek meg,
mint: vissza kell terni Lenin
tanititsaihoz' "Rev izionizmusa"
csupan abbo I 6ll,hogy minden nemzetnek el kell jutnia a szocializmus
hoz, de nem
teljesen azonos fton. A marxizmus-rr"i,'i#u"r'''runft6sait

helyesen

kell alkalmazni a

magyar vis zonyrrkra. A
fiiorutosan
kell' M6g a legszels6sdgesebb rossza karattalcscikkenteni
sem lehet
ndzeteiben b6rmilyen mdrtdkti pluralizmusra
val6 utal6st
talftln| A partbol litszolag kitagadott,
pdrtonkfvtili Nagy
Imre viiltozatlanul pdrts ruurn a pdrtideologia
kereteiben
gondolkodik' Val6szfntisithetS,
hogy az elsoNEp lezir6sffi
kdvet6 ftlredllitdsakor, de krilcinosen
a forradalmi hangulat
kialakitdsa idej en szdmdrajavasolt
cinkritik6t nem hajlando
gyakorolni ' Ezt a hagyom6nyos
kommunista magatartast
mdg Szuszlov ds Mik ojant<drdsdre
sem l6tszik ujb6l k6vetni.
A nehez napokban a pirt hfvo szavinak azonbanminden
iozan logika ellendre eleget tesz. M6sfel 6ves ,,bels6
emigrdcioj a" alatt hfveinek latszo
kis csopo rt gyilik kdre, akik
id.kcizcinkdnt tak6s6n mes is l6tosatj
6k. ti;;;;iln vala_
mennyien pitttagok, vagy a partot
mar megi6rt 6s 6tmenetileg kisebb-nagyobb mdrttkben
ugy tfinik mell6 zott,
vagy a szocializmust jobbitani igyekvd
emberek. Ne frjuk a
vdletlen s-6mli,4ira, hogy szep szitmban
talitlhato kcizcittuk
zsido is' 6t a kdt asztalon val6 jifiszirs
igazi mesterei.
Mindebb6l egyertelmiien felismerhet6,
hogy a lithatatlan
hatalom szinhdzdban mtisorra kerti lb
darab egyik
felvon 6sina kdszril6dnek a szerepl6k.
Ahogy a hatalom kdsztil6dott dz iiltala
,
kiv6nt forradalomra ismdt el6tdrbe kertil
Nagy Imre. Miel ott aGer6
vezette ktildottsdg elindul Belgr
Sdia,visszaveszik a p6rtba,
repres sziv elnyom6s alk almazilsifi
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Nagy Imre orom6re. Okt6ber 23-ineste a fdlelmetess6 v6lo
ttintetdsek szinte kin6lj6k az alkalmat, hogy ismdt kezebe
adjf,k a hatalmat. Nem is keslekednek sok6, 7-8 6ra kozott
telefonon hfvt6k a pirtkozpontbol, ahol mar szinte 6llando
tiles folyt. De Nagy Imre ekkor mar nem volt otthon, hanem
53
- m6ig ugy tudjuk - onszantabol elindult a Parlamenthez.
A Parlament erkelydr6l szolt a tobb szazezres tomeghez.
Jellemzo, hogy bes zedet "Elvt6rsak! " me gszolit6ssal
kezdte. A forradalom linihan eg6 tomegnek kellett 6t rendreutasftania, hogy: "Nem vagyunk mi elvt6rsak!" Majd
mond6k6ja befej eztevel, mint aki teljesftette pftrtfeladatfit,
ez az alig kethetes egyszeru pirttag annak rendje-modja
szerint - hisz a pftrtvezet6sdg telefonhiv6strol nem tudott bes6t6lt a kb. szaz mdterre 16v6 akaddmia utcai phrtkozpontba. Ez affa az id6re esl_k, amikor Ger6 cinikus
r6diobeszede m6r elhan gzott. 54 Nagy Imre rzgatott
tan6cskoz6s kozepette toppan be Ger6 szobajaba. Ffradtan
til le egy fotelba. GerS kozli a jelenlev6kkel, hogy esetleg
sztikseg lesz a szovjet csapatok segitsdgtil hiv6s6ra a rend
helyre6llit6s ahoz. A ttintet6kkel valo esetleges p6rbeszedr6l
egyetlen sz6 sem esik. Nem azertprovok6lt6k ki a hatalmas
t6meg demonstraciojat, hogy most bekes megegyezdssel
hazaengedj6k 6ket.
Ger6 felvetdsdhez tokdletes egyetdrt6s volt aviiasz. Nagy
Imre is egyetdrtett. Legal6bbis semmifele ellenvdlem6nyt
nem nyilv6nitott. Igaz, ebben a pillanatban Nagy Imre ilyen
dontds szempontj6b6l senkinek sem szftmitott. Egy ndh6ny
hete a piffiba vis szavett egys zerrj tag, akit meg csak nem is
rehabilit6ltak. De h6t ebben a nagy kavarod6sban ez nem
birt jelentSsdggel. Az ellenvetds ndlktili egyet6rt6st

kovet6en Ger6 telefonon hivta fel Andropovot,

a

Szovjetuni6 budap€sti nagyk6vetdt, 6s kerte a szovjet csapatok bevet6s6t a ttintet6k ellen. Andropov kdzolte Ger6vel,
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hogy ehhez nem elegend6 az o beleegyezdse,
meg
kell kerdeznie a Mini sztertandcs ds ukorpontihanem
yezetcis6g
jelenl evo tagiait is, ami
tulajdonkdppen csak

mero

formalitfts, hiszen Szdkesfeh
ariouiet pancdlos csapa"*uiolfel6.
tok m6r ftban voltak Budapest
pedig
aligha tdrt6nhetett Andropou tudta
n6lktil. R6vai J6zsef
szinte cinkfvtileti 6llapotban ordfto
zottds kcivetelte
'vr'vru\' Ger6t6l,
hogy haladdktalanul lovessen a tcimegr..

Uil;iliiir"t
ii

Tdbben azt 6lliti6k,

hogy Nagy Imre akkor m6r
miniszterelndk volt, amikor Ger6
a siiuiet csapatok segftsdgdt kdrte. Ebben a min6sdgdben
drtett egyet azoroszok
behfv6s6val ' E'ztmer6 kdptelensdgnek
kell tekintentink, 4r1nak ellendre, hogy Nagy lmre
sohasem kifog6solta es nem
mondott ellent e ktilfbldi beavatkozasnak. pontos
id6sorrend az okt6ber 23-i eiszaka esemdnyeir
ol apdrtkcizpontbol
a mai napig sem 6ll rendelkezdstintrar,
d. euuot a szempontb6l ennek nincs is jelent6sdge. Hegedtis
Andrds szerint este
tiz 6rdra hfvt6k cissze a part Kbzponti
yezet6seg6t. A
kdzponti ve zetoseg nem volt hatdro
zatkhpes, his zen a szaz
tagi 6b6l maximum negyvenen
voltak jelen. Ebben a
hatdro zatkeptelen gytilekezetben
ddntcittek Ger6 javasl atira
Nagy Imre miniszterelndksdg 6rol,
amelyet surgos esetben
az Elntiki Tanitcsnak is met kellett
uoinu er6sftenie . Bdr
Dobi Istv6n ott volt, de n.* tudunk
rdla, hogy a tan6cs
tcibbsdge is ott lett volna. s6t
biztosra vehet6, hogy nem volt
ott' A miniszterelnciki eskut nem tette
le. Err. *-u.;d csak az
okt6b er 28-i ko tmfnyifialakitirs
idejdn kenil sor. Minde zek
ellen6re kdtsdgtelen tdny, hogy okt6ber
24-en reggelt6l
miniszterelndki min6segdben jelennek
meg Nagy Imre nyilatkozatai' vagy is aza footbailcs
apatnyi partotigarcha elismeri miniszterelnciknek 6s 6 maga
is elfogadja k6tes megbizitsfrt' Az 1956-os magyar szabadsdgharc
volt athrteHelem

e

gyetl en forradal

m

a' am

e

I

yet m i ndveEi
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g anokv ezettek, akik

ellen kirobbant. Andropov termdszetesen elfogadja Ger6
"irri becstiletszav6t", miszerint a pfrt K6zponti VezetSsdge
6s a Minis ztertan6cs jelenlev6 tagiai bele egyeznek a szovjet
csapatok segitsdgtil hiv6s6ba. Kds6bb azonban - lehet, hogy
moszkvai utasit5sra sziiks6 get 6rzi, hogy ennek ir6sbeli
bizonyitekais legyen. P6r nap mirlva, val6szini26-fn, Ger6

-

egy effe vonatkozo - utolag kdszitett- levdl aliirilsirra k6ri
Nagy Imr6t, mint miniszterelnokdt. Nagy Imre azonban nem

irta ala. Majd Andropov prob6lkozott. Nagy Imre egyre
gyorsulo ldptekkel igyeke zett Andropovt6l szabadulni, .aki
Ot .gV ideig kovette. A vdg6n m6r majdnem futottak. Ugy
tunik, Nagy Imre.eg6rutat nyetr, mert ezutan GerS 6s Andropov Hegedus Andr6s, volt miniszterelnokot kdrtdk meg hiszen a lev6l feltehet6en anted attilva volt irja alft
tu H.gedus aliirtaa levelet,
miniszterelnoki minSsdgeben.
amely kds6bb az ENSZ magyar tiggyel kapcsolatos iratai
kozott jelent6s helyet foglalt el.
Vizsg6lod6sunk szempontj6b6l fontos t6ny, hogy Nagy
Imre - mintha vele mir honapokkal kor6bban egyeztett6k
volna a legkisebb ellenvetds ndlktil fogadja el Gero
felker6s6t. Ebben a nem zet szitmitra kritikus helyzetben. Az
idegen helytart6k, vagy mdgink6bb a Szovjetunio fel6 semmifele felt6telt nem szabott, pedig a sulyos belpolitikai
helyzetre tekintettel azok veszdlydre szfrmitani lehetett.
Nagy Imre viselkeddse, Ltrtszolagos naivitdsa mdg ma is
rejtdlynek ttinik. Ez nem magyarfnhat6 m6ssal, minthogy a
helytart6tan6csnak, a titkos kommunista szabadkSmuves
p6holynak tags6g a reven a feltetel nelktili engedelmessdget
kovete 16 hat6ro zatfnak fe gyel mezetten alfx etette maght.
Meg a fdlig-meddig beavatottakat is meglepte Nagy Imre
v i s e lke dd s e . E gy etl en rd gi ptrtv ezeto e lt6vo litfnffi s e m kdrte
a korm6nyzati appar6:tusb6l. Saj6t hivei szirmfra nem
igdnyelte a vezetl,sbe val6 bevon6st. Csup6n Los oncryt es
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Dondthot veszik vissza a pirtm6sodrendti
vezetgszeryeibe.
zini,6ket sem Nugv Imre javasl
atira,hanem udvarias
gesztuskdnt'
Valos

Ejfbl ut6n 2-3 iru kcirtil Ger6
szob;jihan
elaludt' s azt kcivetgtn Hegedtis
Andrds a miniszertan6cs
nevdben kij irdsitilalmat reridelt
el. *urr lmre dbred6se ut6n
kciveteli a rendelkezds azonnali
uirrruvondsdt. Ezzel
val6szini' ki aka rta zirni annak
eshet6sdgdt, hogy nevdben
vagy egyszeriien a minisztertandcs

tegyen b6rki int ezkeddseket.

nevdben 6t

Ez

rilgtenilve

is ink'bb
val6szfntisfthet6, mert ezzel
egyid6ben aldirja astatarium
elrendeldsdt' A felkeldst egydrtelmrien
ellenfo rradal,omnak
nev ezi' titmogatj a a p6rtvei'etes
ezzelkapc s ol ato s 6l I 6s fo glal6siit' Minden ttyilut kozatihan
egydrtelmtien kifej ezi,
hogy nem azonosul a nem zetifelkeldr
.er: aival. Azoktober
24-en elhang zottr6diobeszdd6ben
nagyon is indulatos hangon beszdl a fegyveres felkel6
ellendrradalm6rokrol. M6g
mindi g a kommunista logika
szerint gondolkodik. Maga is
komolyanhiszi, hogy a fegyveres
felkelcik a hazailumpen
elemekb6l, r6gi katonatisztekb6l,
csend6r6kb6l, nyilasokb6l, kul6kokb6l verbuval6dtak. pedig
, ;;6r6st;; ezek a
t6rsadalmi csoportok csak nagyon
kis sz6mban lehettek
jelen, ha egy filtalfunjelen
voltak.
okt6ber 25-6n ktilonbdzo delegaciok
6radnak a partkdzpontba ds a Parlamentbe.
Mindenki Nagy Imr.vel akar
beszdlni' Akik bejutnak, csal6d
vatiryoznak Nem volt nehez
megdllapitaniuk, hogy Nagy Imre
nem a nem zetiellenallas,
vagy a szabadsdgh arc vezdre,
hanem mdg most is egy kommuni sta mini szterelncik.
A ddleldtti or6kban drkezik Moszk vihol
Mikoj6n ds
Szuszlov, akik mint "illetdkesek"
formiilisan is meger6sftik
Nagy Imre miniszterelndki kine
vez6s6t, bhrtelefonon ekthez
Hruscsov mir hozzajilnilt. Egyidejtileg
hevesen bir6lj6k
Ger6t a felkelds kirobb an6s6irt,
majd az szKp nevdben
t68
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j avas olj 6k I ev6lt frsht, m6 gpe di g K6d6r J6no

ss

al . Ezze I a

pirt

v ezetds e I 6t s zolag k i c s ti s zott a M o s zkv 6b ol hazaszab ad i t o tt
zsid6k kezeb6l. Figyelemre m6lto t6ny, hogy 6ppen K6d6r
J6nos jav 6ra. Ez egy6rtelmtie n igazolj a dr. Tam6ska Lor6n-

dot, hogy Khdir tudott valamit alffiszolag szt6linista klikk
elleni , a val6sfgban Magy arorszfug gyarmati megtart6sa
6rdek6ben kdsztil6 forradalomnak iilcilzott puccsr6l. Kdd6r
kinevez6se a forradalom vdrbefojt6sa ut6n is megtartja
folyamatoss6gfut, s6t akkor nyeri el igazi jelent6s6g6t.
Nagy Imre eldgedett. Most mir csak a fegyveres felkeldst
kellene leverni, esetleg kisebb-nagyobb politikai engedmdnyekkel 6mulatba ejtve r6birni a felkel6ket a harc abbahagyitsdra, s akkor folytat6dhatna a Hruscsov 6rdek6ben
megkezdettreformkorszak. 86r Nagy Imre nagyon jol tudja
e reformfolyamatnak egyediili c6lja czup6n Hruscsov it:
gatag pozicioj6nak megszil6rdft6sa. Eppen ez6rt a forradalomnak a nemzeti fUggetlens6g szdmfna va16 kihaszniifusa fel sem mertil benne.
Sajnflatos t6ny, hogy a magyar fonadalom leverdsdben,
mint az ortodox szt6linista szirny, mint Hruscsov reforms ztrnya drdekelve volt. Mindkdt oldal a magyar
esem6nyeket a saj 6t politik iia igazolilsira igyek ezett
magy arhzni. A sztiiinist6k azzal drveltek; a szt6lini
ideologia legkisebb reformj a is robban6sho z vezet. K6vetni
kell teh6t a nagy vezdr iital meghatdrozott ir6nyvonalat.
Ezzel szemben Hruscsovdk afi.6llitottek; a srtilini terror
villtotta ki a magyar forradalmat, s emiatt a Status quo
megtart6sa 6rdek6ben enyhfteni kell a pfrt diktatirdjilt. ,A
szabads6gharc leverdsdben, biwa ehhez az Egyestilt Allamok egyet6rt6sdt 6s biztatdsftt, mindkdt oldal tok6letesen
egyetdrtett.
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425-i Politikai bizottsdg til6se idejdn
kenilt sor a Kossuth
t6ri sorttizre'

Okt6ber 25-dn 6talakul a Nagy Imre
korm6ny. Szinte
hihetetlen, de Nagy Imre saj6t hfvei
kdzUl senkit sem visz

be az uj kabinetbe. H6rom zsid6 miniszterelnok helyettest
vesz maga melle, lehet, hogy nem szabad akarat6b6l.
Feltunb azonban, hogy m6g csak a legenyhebb kfsdrletet
sem teszi hfveinek a korm6nyzfsba va16 bevonasaru.
Okt6b er 24-6n 6s 25-en ki6ptiltek a felkel6s fegyveres
t6maszpontjai. Ezek koztil ketsdgteleniil a Corvin-koz, a
Sz6na tdr 6s a Blaha Luj za teren kialakult csoportok voltak
a legjelentbsebbek. A honvedsdg bevonhsirt a rendteremesebe csak nagyon m6rsekelt form6ban teweztdk. Ennek oka, hogy a hatalom tudott a honv6ds6g 6s az AVH
szemb enii\fts6rol. Enndlfogva tartani lehetett attol, hogy a
katonas6g gyorsan a felkel6k oldal6ra 6ll, 6s annak nem
kiv6nt kovetkezmdnyei lehetnek. Mi ndezek ellendre a honvddsdg oktober 2$-igmeg a legkisebb szervezeti egys6gben
sem volt megtal6lhato a forradalm6rok oldal6n. Egyes
szemdlyek, tobbnyire a katonai iskol6k novendekei mar az
elso b6kes ttintetes sor6n ott meneteltek az egyetemist6k
soraiban. [Jgyanakkor egyes, a part iftal eredmdnyesen
elk6bitott, magukr6l megfeledkezett alacsony szarmazfstt
tisztekbSl kisebb letszfrmir egysegeket vezenyeltek a forradalom letords6re.
A hatalomnak a honvddsdg ir6nti bizalmatlans 6gixa
jellemzS volt, hogy a felkel6k fegyveres g6cainak felsz6mol6s6ra vonatkoz6 tervek elkdszit6s6re nem a katonai
57
vezetoket, hanem a szovj ettanftcsad6kat k6ri fel. E a terv
foleg a legerSsebb g6c, a Corvin-koz megsemmisitdsdre
vonatkozott, amelyet a szovj ettanftcsad6k legit6mad6s utj6n
akartak a folddel egyenl6v6 tenni. A terv vdgrehajtfsitt
illet6en a Kozponti Vezetoses nem volt egys6ges. Tobben
ellenv6lemenyt nyilvdnitottak. Nagy Imre szerint a viishg a
felkelSk fegyveres g6cainak felsz6mol6s6val nem oldhato
meg. Vdlemdnyet Mikojdn ds Szuszlov is t6mogatta. Nagy
Imre a szovj et vezetSk t6mogathsht felhasznhlva - sokkal
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amelyet a Fdldmtivelesi uinisztdrium
tetejdrdl
adtak le a bdk6sen hintet6 tcimegre.
A mai napi g tart a medo<i vita, hog y
aparlament

tcimegre kik nyitottak tizet.Kop6csi

s#int

el6tti

a kdk

AvH-sok.

Hegediis Andras emldkiratai
szerint vegyes cisszetdtelti
csoport lehetett, amely AvH-sokbol
6s partiz6nokbol iillt.
olyan kutat6si eredmdnyek sztilettek,
Yii9-bt"
hogy z6ld
AVH-sok (hatdr6rcik) kcivettdk ei.
M6sodrendti fontoss6g-

gal bf r, hogy a kommunista hatalom,
mely er6_
szakszervezete

lcivetett a ttintet6kre. Ami d6nt6
fontoss6gf,
az az' hogy a hatalom ldvetett
els6nek, ds ezzelfegyveres
harcta provokfiltaa forradalom
lLzSban

dg6 tomeget.
A k6k vagy z6ld AvH-sok provok6ci6s

trtzel.se
beteljesitette a hozzitfuzott remdnyeket.
Tal6l6an jegyzi
meg dr' Tamitska: "A KGB-nek
nagy gyako rlata van az
1 956-os ellenforradalomhoz
hasonlo n6pi megmozdul6sok
szerve zeseben, kivitelezdsdben.
" Helyinval' itt megemldkezni Jean Boyerr6l, aki meg6l
lapitia: a,,zsid6k nagyon
tehetsdgesek a politikai 6mit6sok
teniiet6n,,. A pokol gyorsan elszabadult.
A tizpetces l6vcildoz6s sor6n sok
tdbbszitz ember maradt a kcivezeten. egyesek szerint
A nagy zirzavar
kcizepette senki sem l6tott tisztin,
nem is tudtak mi tcirt6nt
tulajdonkdppen. valos zini,az
esemdnyek hat6s6ra tilt 6ssze
ddlutrin a pdrt Kcizponti yezet6sdge.
Loron c4r 6s Don6th
javasl ata is megvitat6sra
kerult, mis zerinta felkeldst el kell
ismerni fonadalomnak, az AvH-t
pedig fel kell oszlatni.
Jellem 26, hogy saj6t hfvei javasl
atameilIft Nagy Imre nem
6llt ki, igy a kozponti vizetbsdg nagy
szotcibbsdggel elutasftotta.

|

ink6bb azok egyenes utasit6s6ra viitoztat
kor6bbi magatart6s6n.
okt6ber 28-6n ddlel6tt mfr a reggeli ordkban
til6sezett a
pdtt politikai bizotts6ga. Naqy 1mr.
ezalatt a szovjet
nagykcivetsdgen van, mdgpedig egyedtil.
Minden bizonynyal az otttartozkodo Mikoj6n ds Szuszlov
utasft6s6ra Nagy
Imre fj taktik ilal l6p el6 a forradalmi
esem6nyek kezeldsdben' Ugy I I ora tdian t6r vis sza
pirtk6zpontba
a
6s
bejelentette: Az SZKP elnoksdge a korm
any teljes
iftalakitilsifi javasolja minda zok kihigyas6val,
*it kor6b.
ban kompromittilltak magukat. Ezen a
napon teh6t ujabb
korm6nyittalakft6s tcirtdnt. Figyelemre
mdlt6, hogy Nagy
Imre ezt kcivet6en teszi le a miniszterelndki
esktit, 24-tol
tulajdonkeppen eskti ndlktil gyakorolta
a hatalmat. Nagy
Imre szinev itltozirsa csak e nap 17 ora 25
perckor kezdodo
r6diobeszdddben jelenik meg, alig
7 oramflt6n, hogy Mikoj 6nnal, Szuszlovval 6s AnJropovval
a szovjet nagyk6vets6gen magyar tanundlktil folytatott tirgyalast.
Azid6 kcizels6ge egydrtelmtien bizonyitja, hogy iliugt
Imre a szovjet
vezet6k utasit6s6ra mondta el mindazt,
amit ebb6l a mai
napig megismerhetttink. Nagy Imre 6s politikai
n1zeter teh6t
nem vfiltoztak ffieg, hanem a mos zkvaiforgatokonyv
szerint
fogalm azza mond andojffi. Bej elentette,
hogy tirgy al6sokat
kezdett aszovjetekkel a fov6ros azonnali
elh'agyasarol. Amneszti6t hirdetett ds felo szlatta az AyH_t.
Nagy Imre gondolkod6sa teljes mdrtdkbe n
azAndropovval folytatott tirgyal6sok hatdsa alatt 6ll.
"Ellenfeleinek,, is
j6 tan6ccsal szolgiil.
Y6g ebben is kommunista 6rzelemvildga ismerhet6 fel. tJgy v6li, a jelenlegi
helyzetben az
volna a legokosabb, ha Ger6 Ern6, Hegedtis
Andr6s, piros
Lilszlo 6s Bata Istvdn egy id6re, amfg a hazai
r endez6 dne k, a S zo vj e tun i 6 b a
tirv oznitiak. (Ne ho 'llapotok
gy i tthon
valami bajuk essenl) Javasl atifiAndropov
is t6m olatja. Az
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6rintettek pedig nagy ordmmel elfogadjdk. Majd szovjet
harckocsin a tokdli reptilStdrre mennek, hogy ugyancsak
szovjet reptil6gepen a Szovjetuni6ba "emigrilljanak". Mi
sem 6llt Nagy Imrdt6l t6volabb, minthogy az orszagra
szakadt katasztrofalis helyzetert felelSss6gre von6sukon
gondolkodjdk.
Okt6ber 29-en a szovjet csapatok megkezdtk a fovirros
kiririt6sdt. A forradalom lifiszolag gyozott. Az emberek az
utc6n dlelgettdk egym6st 6s konny eztek. Boldogs6g uralta
nemcsak Budapest, hanem az egesz orszitg ndp6t.
Eddig senki sem mdltatta kell6 figyelemre a Nagy Imre
tirgyal6sa "eredmenyek6nt" Budapestr6l kivonulo szovjet
csapatok Ugyet.Mindezt a forradalom nagy gyozelmekdnt
drtekelik mind a mai napig. A valos6g azonban egdszen m6s !
A Szovjetunio jogi drtelmezdsdb enezugy jelenik meg, hogy
a szovjet csapatok - ha jelkdpesen is a harcok besztintetesdvel 6s Budapest elhagy6s6val megsztintette az orszhg
megsz6ll6sht. Ezt a jogi attrakciot kiegdszitend6 "hfvja be"
Khdir J6nos november 4-en az orczdgban l6v5 szovjet csapatokat a szocialista vivmAnyok vedelmdre, a fasiszta restaur6ci6 megakadfiyozits6ra. A szovjet csapatok innen m6r
" idei glenesen" tartozkodnak Magy arorsz6gon. Jo gi hely zeterol 1957 m6rcius v6gdn egy Khddr J6nos vezette kormdnyktild0ttsdg Moszkv6ban egyezmdnyt ir ala. 1957.
m6jus 27 -en Budapesten ugyanebben a "targyk6rben" egy
uj abb egy ezmdny sztiletett.
Az 1991-es szovjet csapatkivonul6s immfr valodi
alkalm6b6l az oroszok emldkdrmet keszitenek katon6ik
kittintetds6re. Ez az emldkdrem a csapatok magyarorsz6gi
tartozkod6s fra utalva 195 7 -199l-es 6vsz6mot viseli.
Ugyanezen a napon a moszkvai torcik nagykovetsdgi
fogad6son az E,gyestilt Allamok moszkvai nagykovete
me gny u gta tta a S zovj etuni 6 v ezetoi t, ho gy Ma gy arors z6got
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viiltozatlanul a szovjet drdeks zfdra tagianak
tekintik. s9
Egyes nyugati fon6sok tudni vdltdk
- a kdvetk ezo napok
esem6nyei igazoljdk is hog y az amerikai
nagykovet m6g
stirgette i s a szovj et v ezet6ket, hogy
6ll f ts6k helyre
Magyarorsz6gon a m6sodik vil6ghauoru
ut6n kialakftott

Status quo-t.

Zsukov, a Szovjetuni6 hadtigymini sztere,
a budapesti

szovjet nagykovetsdgen a korm irny utasitdsdra
oktober 2gad a vezdrkarnak a magyarorszagi forradalom
vdrbefoj thsira vonatk oz6 terv gyors kidolg
ozitsira, amely-

in parancsot

16l Nagy Imrdnek tudom6sa kellett legyen,
hisz 2g-in
ddleldtt a szovjet nagykcivets6gen tirgyalt.
A ',Forgo sz6l,!
fedonevti terv okt6ber 3l-re el is tesztit.
Zsukov jelenti
Hruscsovnak, hogy a hadmtiveletek november
4-en
megkezdhet6k.
Oktober 30-6n a Budapesten tartozkodo
Mikoj6n 6s
Szuszlov hozzfldrulas ilalNugy Imre
bejele nti az egypirtrendszer megsztindsdt, valamint az 1945-cis
koalfc iohoz
val6 visszatdr6st. A tcibbpdrt rendszerrel
K6ddr, Erdei 6s
Tildy is egyetdrtett. Szfnreldp Kir6ly Bdla is,
aki mindeddig
a korh inban "6polt atta,,
^ugirt.
Semmi kdtsdgtink sincs
az irdnt, hog y atcibbp6rtrendszer

vissza Sllitdsimakbej elentdse nem

Mik;j 6n ds szuszlov hozzififirulilsirval, hanem egyenes utasft6s6ra
tortdnt. Nagyon
jol tudjuk, hogy ndhdny napp ar ezerott,amikor
Gimes
los bardtia ds politika i- ianacsad oia javasolta, Mik_
hogy
engedelyezzek a nem kommunista p6iok
szerye zkedes6t,
bar6ts ilgtalanul vfilaszolta:
_"Szo sem lehet r6la,ameddig dn
vagyok a miniszterelndk.': tt Egydrtelmtien
meg dllapithat6,
hogy Nagy Imre a forradalom t.rjes idej
e alattr.gy.i mezett

ko mmuni s takd nt a

S zo vj etuni 6 altatm e gha t6r
ozott kere tekben cselekedett. Egyetlen ldnyeges dologUun
sem hat6ro

zott
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Mikoj6n 6s Szuszlov hozzf$6ru16sa, sokkal ink6bb utasit6sa
ndlktil.
Okt6ber 3 1-6n a Kili6n-laktanytrba, Forradalmi
Karhatalmi Bizottshg ds a Nemzet6rs6g megalakft6sa
c6ljAb6l drtekezletet hivtak ossze . Ezt az lrtekezletet kdzvetlenril me gelozte a Honvedelmi Minisztdriumban a
felkel6k es a honvddsdgi alakulatok vezetoi iital megtartott
drtekezlet. Bejelentettdk, hogy a hadsereg a fonadalom
melle 6ll. Mal6ter P6lt kinevezrk a honvddelmi miniszter
els6 helyettes6v6, Kov6cs Istv fnt vezerkari f6n6kkd, Kir6ly
Bdl6t pedig Budapest karhatalmi parancsnok ixit.
Szinte ezzel egyid6ben a szovjet p6rt 6s 6llami vezet6s
utasit6st ad Konyevnek, a Varsoi Szerzodes Egyesftett
Fegyveres Er6i foparancsnok6nak a magyarorszfrgi forradalom lever6senek el6kdszrileteire, majd megkapt6k az
indul6si parancsot is.
A Szovjetunlo vezetbi el6n Hruscsovval oktober 30-6n 6s
3 l-en ezzel p6rhuzamos an a legnagyobb komolys6ggal ar161 nyilatkoztak az egesz vtlttg el6tt, hogy jogosnak tartj6k
a magyar dolgoz6k mozgalm6t es k6szek tfrgyalni a szovjet
csapatok kivon6s6r61.
Ugyancsak oktober 31-6n a Moszkvihantartozkodo Lio
Sao-cs L vezette kfnai kuldottsdg el6tt Hruscsov6k az orosz

tirlz|sokra jellemzo m6don v6res kepet festettek a
m a gy a r or szag i h e y zetr ol . ,4'116 | t6j ekoztatt6k v e nd d ge ike t,
hogy szftzilal gyilkolj6k a kommunist6kat, amelynek
kovetkeztdben dont6s sztiletett a magyar szabads6gharc
I

,

fegyveres leverdsdre. A kinaiak semmifele ellenvetdst nem
tettek.

Az or szS,gte rti I etd n az okt6b er 28 -intort6 nt me 96l I apo d6s
vdgrehajthsfrt imitiilva oktober 31-6n a ddli 6r6kban keleti
ir6nyba vonulo szovjet csapatok v6lhet6en r6dion utasft6st
kaphattak, mert egyszercsak az utakon megfordultak 6s
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gyorsftott temp6ban nyugati irfunyba indultak. A d6lut6ni
6r6kban megkezdSdott a szovjet csapatok beozonl6se
a
Szovjetuni6b6l is.
November l-jdn a szovjet csapatok m6r folyamatosan
Stamlottak az ors zitg belsej 6be, 6s megke zdtek a
reptil6terek, majd a laktanyak kortilz irirsitt Nagy Imre
miniszterei jelenldtdben kovetelte Andropov nagykovett6l
az ujonnan erkezett csapatok azonnali visszavon hsifia
b6ke
hely6rsegekbe. Ez anyilatkozattulaj donkdppen tudomdsul
vette a megsz6ll6s kiterjesztds6t, mivel nem az fjonnan
erkezo 6s itt ldv6 csapatok kivon inifi kdrte, csup6n
azt
kiv6nta, hogy vonulj anak a laktany6kba.
Andropov az inatlans6g minden kgls6 jegyeit ma gira
6ltve azzal hiritotta el Nagy Imre kdrdsdt, ftogy ezek az
uj onnan 6rk ezo csapatok csu pina kor6bban bevete
tt, firadi
alakulatok felvdltdsira 6rkeztek. A csapatmozgitsok nem
valamifele hadmtiveletek rdszei, hanem a szovjet katon6k
hozzittartoz6 i nak e s a s e b e s ti I tekne k az e I s z6l I ititsatv gzik.
d
Nagy Imre a fonadalom forgatokonyvdnek megfelel6en
kil6t6sba helyezte Andropov el6tt a Varso i SzerzOOer fel-

mond i.f;itt 6s az orsztrg semlege ss6gdnek deklar6l 6s6t, amenynyiben k6rdset a szovjetuni6 nem teljesiti.
Mivel az otszirg "bdkds" elozdnl6se folytatodott, kdt
orixal k6s6bb Nagy Imre telefonon felhivta Andropovot 6s
a honvdd vezdrkar jelent6se alapj inkdzrilte: ujabb szovjet
egysdgek l6ptdk 6t az orszitghatdrtds a szovjet csapatok
6le

Budapestt6l m6r csak

70-1

00 km-re van. Ez nyflt

el6kdszilet Magy arorszitg megsz iilinira. Ezert a magyar
korm6ny azonrtali hatallyal kil6p a Vars6i Szer zodesbol.
Ddlut6n n6gy 6rakor dsszetilt a korm6ny, ds dontott az
orszftg semlegess6g erol. Aztil6sen Kdddr J6nos is rdszt vett
ds a szovjetekkel kor6bban egyeztetett menetrend szerint
6
is megszavazta asemlegessdgi dekla rirciot D6lu tfir_
6t orira
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ism6t a Parlamentbe kdrettdk Andropovot, 6s ftnyujtott6k
r6sz6re a semlegess6gi nyilatkozatot. A szovjet nagykovet
m6g ezuttal is szemrebbenes n6lktil iger1';e, hogy a szovjet
csapatok elhagyj6k az orsz6got. Cserdbe ana k6rte Nagy
Imr6t, hogy a korm fny vonja visszaazENsz -hezbenyujtott
Szovjetuni6 elleni panaszdt. L6ssunk csodft: Nagy Imre
elfogadta Andropov "trri becstiletszavdt" ! Vajon tehette
volna-e a t6rt6ntek ut6n b6rmely orszilg vezetoje, ha nem
cinkos a a t6mad6 hatalomnak?
A minis ztertan6cs til6sdn m6g egy nagyon gyanris
esemdny taniri lehettek a jelenlev6k. Khdir J6nos erdlyesen
szemb

eszilll Andropovval. Kijelentette; amennyiben

a

szovjet csapatok visszajonnek, lemegy azutcftra 6s okollel
sziil szembe a tankokkal. Mdg a legnagyobb joindulattal
sem lehet felt6telezni, hogy K6dir ne tudott volna a szovjet
csapatok beozonldsdr6l, amely 61616l orhra kozelebb nyomult Budapesthez. Teljes t6jdkozottsitgat igazolia, hogy a
minisztertanitcsot kovet6 n6h6ny orin beliil megszokott 6s
Mtinnich Ferenccel egytitt Andropov nagykdvetsdg6re
titvozott. Vajon egy ilyen nyilatkozat utdn, amennyiben az
oroszok rdszdr6l nem beavatottj a az esemdnyeknek, b6rkinek lett volna b6torshga odamenektilni 6s felaj6nlani szolgiilatait? A vtilasz aligha lehet kdtsdges. K6d6r diih6s
minisztertan6csi fell6pds6re Andropov mdltatlankodva bizonygatta: csak felreert6srdl lehet sz6,hiszen afo k6rddsekben, hogy a szovjet csapatok elhagyj6k Magyarorszirgot,
mfr megegyezttink, csup6n l6nyegtelen rdszletekrSl, forou
Folytassuk a katonai
mas6gokrol kell mdg donteniink.
tfurgyal6sokat!

Andropov "garan ciiljiwal" egyiddben Hruscsov titokban
Bresztben tixgyal Lengyelorszhg 6s az NDK vezetoivel,
november 2-6n Bukarestben a rom6n 6s csehszlovhk
vezetokkel, ddlut6n pedig Szofi6ban a bolg6rokkal, azt
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ismertette, milyen dont6st ho ztak a magyarorszhgi ellenforradalom leveresdre. 86r Hruscsov elhat6rozhsa vdgleges
volt, m6gis ugy tett, mintha vdlem6nyriket kdrnd.

kovet6en pedig Tit6val tfrgyalt Brioni-szigetdn. Tirgy: a
magyar forradalom vdrbefojt6sa. Hruscsov minde n tirgyaI opartner6 nek e lm ondta, ho gy
a magyarors zitgibeavatkoz6s
elkertilhetetlen, mert ott halomra gyilkot:at a kommunist6kat. Kie geszitette mdg, hogy a kfnaiak teljes mertekben
egyetertenek a katonai megold6ssal.
A lengyel, NDK, rom 6n, csehszlov6k 6s bol gir
egyetdrt6ssel nem sztikseges ktilon foglalkozni . Azt azonban meg kell emlfteni, hogy a legnagyobb m6rt6kti
egyet6rtest drthetetlen m6do n az NDK gyakorolta, de nem
maradt el mogotte Rom6nia ds Csehszlov ikiasem. Sdt m6g
stirgettdk is a szovjet beavatkoz6st.
Nem szabad emlftds n6lktil hagyni, hogy egyedtil a
lengyel vezet6k viillalkoztak e nehez idoben a siocialista
kohezio adta lehet6segek kozott, hogy megkock6ztassanak
nemi ktilonv6lem6nyt.
Tit6 "kozremukoddse" a tcibbiekn6l is rendhagyobb volt,
amely ktilcin is emlft6st 6rdemel. Hruscsov ds Malenkov
stirg6s konzult6ci6 cdlj6b6l november 2-in delutan rendkfvtil viharos id6ben egy kis IL- 14-es repril6g6pen pul6ban
landoltak, ahonnan haj6val utaztak Brioniba, hogy a mag yar
szabads6gharc vdrbefoj tdsithoz kdrjdk Tit6 meg6rt6 hozzi$frul6s6t. A szokatlanul kimertilt szovjet vezet6k a jugoszltrv elnok vi llaiihanmindcissze felor6s ldleg zetvetelnyi
sztinet ut6n azonnal tirgyal6as ztalhoz tiltek. A tfrgyal6sok
2-tn delut6n 7 orifiol 3-in hajnali 5 oriig tartott?k, annak
ellendre, hog y a iugoszldvok szinte mindenben egyetdrtettek
a szovjet venddgekkel. Jugoszlix rdszrol Titon kivtil

A tfrgyal6sok menet6r6l Midunovid b6 l6re eresztett
beszfimoloj6b6l el6g sokat megtudhatunk, de kesobbi publik6ciokb6l meg6llapfthatjuk, a leglenyegesebb dolgokrol
hallgat.
Tito a fegyveres beavatkoz6ssal tel.ies mertekben
egyet6rt, de sztiksegesnek tart a kialakult helyzetben valamifele politikai elokes zit6st. Szo szerint megismdtli Mikoj6n budapesti szohasznfiatat, "menteni kdne, ami ment-

het6". Meg kellene prob6lni egy magyarokbol 6116 forradalmi korm6nyfdleseget ldtrehozni, vagy legal6bb bejelenteni megalakulds6t. 6l Hruscsov orommel mondja el;
ez mar meg is tortdnt. Miinnich Ferencnek 6s K6dtr J6nosnak sikertilt elszoknie, es repi.ilogepen utban vannak
Moszkva fel6. Midunovid szerint a szovjet vezet6k minden6ron Mtinnichre gondolnak, hogy kormanyt alakittatnak
vele, de a jugoszl6vok meggyozrk,el6nyosebb lenne Kadfr,

mivel Mtinnich a bukott R6kosi moszkvai nagykdvete volt,
addig Kadar R6kosi bortondben tilt. A jugoszl6v kovet
dllitfsa felett - bfr igaz is lehet - el kell gondolkodni. A
K6dir melletti szovjet dontes nagy val6szinusdggel mar
oktob er 28-6n megtort6nt, amikor Ger6 lev6lt6sakor Mikojan es Szuszlov 6t "javasoltAk" elso titk6ri megv6lasztasra,
hiszen Mtinnich Ferencet is kijeldlhettdk volna. Feltun6
azonbdn, hogy milyen nagy figyelmet szentel itt Hruscsov
a zsido Apro Antal szemdlydre. Fontosnak tartia,, hogy a
budapesti esemenyeket dp bonel itssza meg 6s kiv6natosnak
tartja, hogy sikeniljon megszoknie. A thrgyaldsok soran az
Apro Antal miatti aggodalma kes6bb is visszatdr.
Hruscsov kdt izben is megemlftette, hogy a rom6nok
keszek csapatokat ktildeni Magyarors zagra. A j ugoszldvok

Kardelj, Rankovic ds Veljko Midunovid Jugoszli1ia

moszkvai nagykovete vett rdszt. Hruscsov nem vette maga
mell6 belgradi nagykove tet.
Hruscsov mir a beve zetojdben kozolte, hogy a
magy arorszilgi esemdnyekr6l kfv6nnak tirgy alni, egyben
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ezt hib6s ldp6snek tartott6k, 6s igyekeztek
lebeszdlni Hrus-

csovot, aki ugy ttinik le is tett r6la.
Midunovid a tdrgyal6sok egy nagyon fontos
epi zddjarol
egyilItalin nem tesz emlftdst. Hrur.iou 195
7 . ianuar lO-dn
Titoho zintl,zett level6b6l tudjuk, hogy
Tit6 1956. novembei
18-6n egy szovjet ktildottsdg el6tt ismertette:
amennyiben
nem haszn6ltak volna fel szovjet katonai
egysdgeke t a magyar forradalom elfojt6s6ra, akkor jugosz
lix egys.geket
ktildtek volna Magyarors z6,gra.A juglril6v
csapatok abban

az idoben mir vonultak is a magyar hatit
rrti. 6i Azok az
"elvhti" magyar kommunist6k, akik annak idejdn
ds k6s6bb
is komolyan hittek a Szovjetuni6 Kommunista p1rtja
Tajekoztat6 Irod aia 1948. juniu s 27 -ihat6ro
zat6nak, amely megbdlyeg ezte 6s kikcizcisftette a "kozcis
akolb6l,, Jugo szliwiitt,
ezek ut6n gyotr6dhetnek lelkiismerettikkel.
Annak ellendre' hogy Jugo szlitvia 6s a Szovjetuni6
kdzcitt
a nem letezo haragb6l valo litvinyos
"kib6ktil6s,, csak 1955
junius ihankdvetk ezettbe, a jugoszldvok
sokkal tcibbet tudtak Hruscsov magyarorsz6gi terveir6l, mint
b6rmely szo-

cialista orszirg. Midunovid m6r 1956.jflius
l5-i
naploj

egyzetdben lefda, hogy besz6lgetdstik
sor6n Hruscsov
elmon dta neki, hogy Magyarorsz6gon
erohoz fognak
folyamodni, ha kitcirne a "balh6". Elyebek
mellett ez is
igazolni l6tszik, hogy a magyarorszirgi
forradalmat m6r
195 6 nyar6n, vagy m6g kor6b-ban
"m.gir* ezt6k, a szovjet
partlegfels6bb vezetdsdben. Hisz ebben
azidoben amagyar
belpolitikai helyzer m6g kor6ntsem volt veszdlyesnek
nevezhet6. Figyelemre mdlto Midunovid
e napoor..ii al6bbi
megi egyzese is: "Szuszlov a jelek szeiint
mindent megtett
azert, hogy mdrsdklds ds megold6s helyett
csak jobban
elm6lyftse 6s fok ozza avfilsitgoi." Maj d iiv
folyta tiul.,,Most
minket is a szovjet hadsereg mayarorszitgi
bevet6s6vel
fenyegetnek; felsz6lftj6k Jugoszlhviii,hogy
'J6l 6rtse,, 6ket -
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Vaj on ez a Szus zlov hogyan tudta
mag6ban 6ss zeegyeztetni, hogy h6rom 6s f61 h6nap mulva
6s fogia be

szi$at."

attrsas6gdban ldv6 Mikojannal BudapestenNagy Imret arra
biztassa, ho gy az fltala szitott v6ls6gban "mentse ami menthet6"? Vil6gos 6s egydrtelmti, hogy a litthatatlan szabadk6muves hatalom irinyit6sfval az 1956 oktoberi magyar
forradalom kiprovok6l6sit a Szovjetuni6 mhr joval kor6bban megtervezte. Cdlja is nyi1v6nva16, dz 61es szemu
Midunovid is felismerte; elrettent6 pelda teremtdse avazallus 6llamok szftmftra. Kil6t6sba helyezdse a legkisebb ellenkezestik konyortelen megtorl6s6nak. Mindennemu 6s m6retti kizs6km6nyol6suk n6ma tiirds6re val6 intelem. Mindez
azEgyestilt Allamok tudtixal 6s egyetdrt6sdvel. Nagy Im-

r6ben pedig megtal 6lt6k a megfelelS embert ennek
levezdnyles6hez. Hruscsov 6s Tit6 megegyeztek azon a
november 3-ravirrado hfrhedt tirgyal6soh, hogy Nagy Imr6nek a jugoszlix kdvetsdgen meneddket adnak. Mindezt
tudva csod6lkoznunk sem kell, hogy Nagy Imre 6s
tdbbs6gdben zsido korny ezete 6ppen a budapesti jugoszl6v
nagykovetsdgen kdrt - balszerenesejdre - mened6(ogot.
Okt6ber 30. ut6n a magasabb rangri AVH-s tisztek le-

hetSs6geik szerint szoktek 6t a szovjet csapatok t6k6li
fohadiszhllfus6ra. November 3-in m6g Piros LhszIo volt
beltigyminisztert Moszkv6bol is idehoztdk. Az o javaslataikat haszn6lt6k fel a forradalom fegyveres leverdsdhez. Az
AVH-sok mdg arra is tanAcsot adtak, hol kell a beav atkozitg
64 Azt
sor6n felszolft6s n6lktil , vagy felsz6lft6s ut6n l6ni .
hiszem, magyar emb erhazajaelirulits6ban enn6l tdbbet m6r
nem is tehet. Nem hagyhatjuk sz6 nelkiil: tobbs6gtik nem is
volt magyar, hanem zsid6, akik csak beszdltek, de egytitalfn nem ereztek magyarul. Nem t6vedett Hitler, amikor
ugy jellem ezte a zsidos6got: aktr franci ilul,, magyarul vagy
n6mettil besz6I, de hdbertil gondolkodik. Ez a definicio az
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1 956-os szabads6gharcunk
elarulits6ban egyertelmtien tettendrhet6. Mdg az is megtdrtdnt, hogy
a'i*ugy ar,, r6dio
egyik nagyhiri zsido sportriportere a november
4-i szovjet
agressziot kovet6en szovjet katonai egyenruh6ban
jelent
meg r6diob6li munkahelydn.
A szovjet katonai vezet6k 6lnok m6don m6g november
3-in is a szovjet csapatok kivonul6s6r ol tirgyaltak
amagyar
Parlamentben. A "viszonossag alapj dn,
este 22 or6ra a
tokdli fdhadisz6ll6sra hfvtaf me; a magyar t'rgyalo
ktildottsdget, ahol mir csak a csapatok
bucsu ztat6s6rol6s
hogy milyen katona zendt jifiszanak, kellett
volna meg6l-

lapodni. Gyanfsnak ttinhet, hogy ilyen
sokadrangri

kdrddsek me gtirgyalisira midrt ktiloci tt
a magyar korm irny
olyan magas rangu ktilddttsdget (Maldter pal
honvddelmi
miniszter, Erdei Ferenc 6llam miniszter,
Kovacs Istv6n
vezdrkati fonok, Sztics Mikl6s ezredes).
A megbeszel6sek

kiprovok6l6s6nak hosszir el6k6szit6sdt mindvegig jellemezte. Ez a lithatatlan hatalom hasonlokdppen provokillta
kr az elso ds a m6sodik vil6ghfbortit, a vil6g gyarmatainak
uj ra fe Io sztfrs 6t, a gazda s 6 g i 6 s p 6 n zigy t v 6 I s 6 g o k s o r o zatait,
a viliteb6rmely pontj6n felszitott elegedetlens6geket. A kdt
asztalon val6 j frtszfrs, szamfxa a legeredmdnyesebb eszkoz
a nem zsido

- meg megl6v6 - hatalom

lezrillesztdse, majd

viitozfs - b6rmilyen ir6nyu legyen
is egyetlen cdlt szolg6l; a kisebb-nagyobb mdrtekben
felgytilemlett nem zsido penz megcsapolAsa, zsido t6kdv6
vfiltoztat6sa. Ennek kitun6 pdldajakdnt emlithetjrik a tozsd6t, amely ugyancsak zsido tal6lm tny. B6rmilyen a

megszerzesere. Minden

szokv6nyostol a legcsekdlyebb mdrtdkben eltdr6

- esemdny

alkalmas arra, hogy nagy t6ke felett rendelkezo

November 4-en 6jftl utdn meginduli a szovjet
6rm 6dia a
ar szabad s 6gharc b e sti 6l i s vdrb e foj t asdra. Harcko
csik
tcimege gyors menetben vonult a fovinor
elfogl al6sira.
M6ig tanakodunk - cinmagunkkal is midrt
volt a hatalmas Szovjetuni6nak elre az Lzsiai m6dszerre
sztiks6g€,
hiszen nyf lt sisakkal is kcinnyeden legyozhette
volna a nagy
elszdnts6gri, de gyenge fegyv erzeti magyar
forradalmi
nemzet6rsdget, vagy a gyatrfun kikepzett,
s szovjet se_
lejtfegyverekkel felszerelt "ndphadsereget,,.
Nem tal6lunk
jobb 6rveket, mint a zsido s-zabadtOmtives
p6rhuzamos
fmitdN iskola pelddifut, amely a magy arorszftgi
forradalom

drdekcsoportok megzavarj6k vele a reszveny- vagy devizapracot. Ha peld6ul a Foldmuveldstigyi Minisztdrium bej e e nti, ho gy a mutr 6gy a fe I has znfii.st 20 % -kal c s okkente ni
kell. Erre az ismeretlen kartellbe t6mdrtilt brokerek megbizoik utasit6s6ra kis tetelekben ugyan, de zuhan6 6rakon
kin6lni kezdik vegyipari r6szv6nyeiket. Amikor ez a mesters6ges p6nik 6tterjed a kfvtil6ll6 reszvenytulajdonosokra
is, akik m6r egyre nyomottabb 6ron igyekeznek megszabadulni vegyipari reszv 6,nyeikt6l, a zavarodotts6g
tet6fok6n megkezdik imm6r nagyon alacsony 6ron
felv6s6rolni ezeket a r6s zvdnyeket. A kf n6lat megszinesdvel, amikor a r6szvdnyek jelent6s t0bbs6g6t
fillerekdrt megsz ereztek, azlpari Minis ztertum 6llamtitk6ra,
vagy a vegyipari troszt vezdrigazgatoja am61 szamol be a
sajton&k, vagy az ugyancsak nem magyar sajto olyan hirt
teszkdzze, hogy a vegyipari termdkek jelent6s exportj irol
tfxgyalnak vagy kotottek szerzoddst, mondjuk a Jemeni
Kir6lys6ggal, megkezdik a vegyipari reszv 6,nyek ugyancsak
kis tdtelekben egyre magasabb 6ron val6 kfn6latilt. A v6s6r-
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viratlanul a tirgyal6terembe l6p Szerov tabornok,
a
szovjet KGB parancsnoka Piros L6s zlods
tcibU Avrr-s tiszt
alatt

ilgihan a szovjet tdrgyalocsoport lifiszolagos
6mulatfra - allitolag Malinyin hadseregtabornok,
3 szovjet katonai tfrgyalodele gdcio vezetoje.tot. megbe
szelt m6don
m6g tiltakozott is - letart6 ztattaa magyart<titOotts6get.
t6rsas

magy

1

l6si kedv gyors ndveldse drdekdben esetleg egym6stol
is
vesznek mfgnem a kfvtil6ll6k is ezuttal m6i
rr-ugur 6ron v6s6rolni kezdik. A tranzakci6 vegdn a kfvtil6llo
kis- 6s
k'zepes befektet6k kdtsegbeeietten kcinyvelik el
vesztesegeiket. Mondanunk sem kel I, a vegyipuii
t.r-elds
gazdasagi, piaci helyzete eko zbensemmit
sem vtitozott.
Napjainkban a nemzetkozi tozsdei t6kepiacot
6s 6rt6kpapfrt a lithatatlan szabadk6mtives hatalom
egyre nagyobb
er6vel igyeks zik hatalm 6ba kerfteni. A magyar
t6zsde hti
k6pe a New York-i Wall Street-nek. Ez 6nm
agilban k6vetkeztetni enged a hazait6zsde foszerepl6inek kiidt6re.
Segftsdgtikkel New Yorkban hatirozzirk meg fizetoeszkonink,
csakti gy, mint termelo rtzemeink 6rt6k6t.
Mikozben a kett6 szdzezernyi trzsiaihorda r6veti magifi
a
becsapott magyar nemzetre, N agy Imre 6s szukebb
kdrny ezete a Parlamentt6l jelent6; t6vols6gra
lev6 jugoszlitv nagykovetsdgre "menektil " . Yezetes
n6lkril hagyva
a forradalom tizeben dg6 nemzetet. Ezalatt a ritdio
magnetofon szalagr6l sug arozzaktilonbdzo felhfv6sait. M6ig
*-mit sem tudunk arr6l, hogyan jutott ki a szovjet tankok
6ltal
kortilz irt Parlamentb6l, kik tudtdk a jugo ,rliru nagykcivets6gre juttatni ebben a v6szterhes iOOUen. Legfontosabb
szabadk6mtives "tanacsad6i", akik kcivettdk ugyurr,
de
csoddlatos m6don eletben maradtak amai napig
r.111 tartot,
tilk sztiksdgesnek t6jdko ztatni a legdrdekeltebb magyar
nemzetet. Hogy tort6nhetett, hogy a Nagy Imre
mell6 allt
zsidok mind felel6ssdgre von6s ndlktil iugy tessdk-ldssek
,
btintetdssel usztftk meg az 1956-os esem6nyeket?
Vas
zoltin Luk6cs Gy6rgy, v6s6rhelyi lVliklos, derei Andor
stb' , valamennyien lifiszolag Nagy Imre kegyeldei
voltak.
M6ig sem tudjuk, Nagy Imre viilogatta munk atirsainak,
vagy valakik "odatettdk" 6ket.
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Gyanunk nem alaptalan, hiszen Midunovidtol tudjuk; a
Hruscsov es Tito kdzotti me gfillapod6s is tartalmazta, hogy
Nagy Imr6nek es kozvetlen kdrny ezetf,nek Jugoszldvia menedekjogot ad. Nagy Imrdnek err6l el6zetes tudom6sa
kellett, hogy legyen. Ha Nagy Imre nem a Szovjetuni6nak
engedelmeskedve vezenyli a magyar forradalmat, akkor
nyilv6n nem a cinkos Jugoszl6vranagykovetsdg6re, hanem
egy kozelebbi kovetsegre menektil. Mint p61d6ul Mindszenty Jozsef bfboros, aki 6ppen a kovetsegi dptilet kdzelsege miatt menek :drlt azEgyesiilt Allamok nagykovetsdgdre.
Igaz, az amerikai nagykovetsdgre m6sok is menektiltek, de
Minds zentyn kivtil mindenkit elutasitottak . Ezzel is bi-

zonyftva, hogy ok 6rdekeltek a forradalom szovjet
eltipr6s6ban.

Nagy Imre vedelmet remdlt a jugoszlfv nagykovetsdgen.
Nehez azonban valaszolni arra, hogy kivel szemben. A
szovjet csapatok ellen? Hisz vegig Mikoj6n 6s Szuszlov
direktivfri szerint cselekedett. A Szovjetuni6 teh6t nem ellens6ge, hanem "munkaad6ja" volt. Ha megis volt valami
szocialista buntu data, akkor nem a jugo szlix vezetok voltak
hivatottak 6t felold ozni, hanem nyilv6n az oroszok. Alig
hihet6, hogy ne tudta volna Tito, akkor fogi a of az oroszok
kezere adni, amikor azok k6rik, hisz a szltx alkat ismeretdben n6lunk joval t6jdkozotlabb volt.
Valoszini, a szovjet horda szadizmus6tol tartott, gotrdolv6n azorszilgism6telt leig6zasaut6n, mint aki jol v6gezte
dolg6t, valamilyen diplom acrat attrakcio r6v6n csendben
kiadj6k a Szovjetuni6nak, 6s R6kosihoz hasonl6an 6lheti
tov6bb szabadkomuves 61et6t a szovj etparadicsomban. 86rmilyen alkalmazkodo termdszeti is volt, b6rmilyen jol ismerte is az orosz alkat rejtelmeit, valahol elsz6mitotta
magat.
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Valoban, mi6rt vege^ek vele szabadk6mtives testvdrei?
Hiszen a szocialista eszne 6rdek6ben eldvtilhetetlen 6rdemeket szerzett. Megmentdse 6rdek6ben mindenkindl
vesz6lyesebb szerepet v6llalt. Biztosan terhdre irt1k,hogy
az 1953-55 kOzotti revizionista ndzeteit ds jobboldali enrail6s6t - amelyet fej6re olvastak felszolit6s ellendre
sem volt
hajlando meggyonni , azaz szabadk6mfives m6dra nem
gyakorolt 6nkritik6t. Nem tette, mondv6n 5 hat6ro zott
moszkvai utasit6sra tette, amit tett. Ha "elhajl6s" vagy revizionista trilteng6s tdrtdnt, annak feleldseil feljebb kell
keresni. Nagy Irnrdnek tulajdonkdppen igaza ultt keresztdny erkdlcseink szerint. Megfeledkezett azonb&r,
hogy szabadk6mrivesekn6l "m6r rrokfsok" vannak drvdnyben. M6rpedig 5 azok szolgftlatf,Joa szegodott. Nekik
koszdnhette minisztersdg6t, 1 953-as minisztereln6ks6g6t.
A
"munkaad6k" pedig elv6rt 6k, hogy akkor is k6vesse meg
6ket, mikor elre nem adott semmi okot, mivel a p6rtnak
'
"most effe van sztiks6ge".
A forradalom eltipr6sa ut6n a kommunista suttog6 propaganda olyan hireket is terjesztett, hogy rom6niai intern6l6suk idejdn is felkdrtdk; gyakoroljon 6nkritik6t, 6s
akkor helyet kap K6d6r korm6ny6ban. De 6 6llft6lag megtagadta. Ha volt is ilyen r6hat6s, annak 6szintes6ge teljes
m6rt6kben kizfrhato. Ugyancsak Midunovidtol tudjuk,
hogy Hruscsov mdr november 6-im kdvetelte a jugo szliw
korm6nyt6l Nagy Imre 6s t6rsai kiadathsat. Egyifyr" 6nkritika nemcsak Nagy Imre szemdlydtj irattavolna le 6s tette
volna nevetsdgessd, hanem a magyar szabads6gharc fegyveres leverdsddrt amtigy is nagy pres ztizsvesztesdgti kommunista mozgalom teljesen elvesztette volna maraddk
hiteldt is. Ezt pedig sem a mozgalom, m6g kev6sb6 az art
megtestesft6 szabadk6mtives felUgyelet alatt mrik6d6
Szovjetuni6 nem engedhette meg mag6nak. Tal6n mon-
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danunk is felesleges, Nagy Imre 6lete es hal ila felett nem
Khdfr J6nos 6s bfros6gai donthettek, hanem a moszkvai
huberurak, de lehet, hogy m6g 6k sem. Ezt Nagy Imre
nagyon jol tudta. igy K6d6r zsidoi - ha ez egyitltaltnszoba
kertilt igdrhettek b6rmit, annak erteke a null6val volt
egyenlS.
B arm

i

lyen szabadkomtives utasit6s megtagaditsa foben-

jtro bun ugyan, de Nagy Imre legnagyobb bune, hogy utolag
nem irta al6 az oktober 23-in 6jjel a budapesti forradalom
letor6sdre val6 szovj et csapatok behiv6s6nak ir6sbeli
kerelmdt, amelyre oktober 26-trn Andropov k6rte. Helyette
Hegedus Andr6s, volt miniszterelnok veg ezte el ezt a dicstelen aktust . Ez az a fobenj iro bun, amely megpecsdtelte
Nagy Imre sors6t . Az a teny, hogy a szovjet csapatok behiv6sa idej6n hivatalosan m6g nem is 6 volt a miniszterelnok, nem szfrmit semmit. Szabadkomuves fonokei 6t kdrtdk
erre, 6s ez minden jogot vagy szabiilyt me geloz. Ez ellen
nincs, nem lehet semmifele kifog6s.
Kidtr J6nos - mialatt a magyar forradalomra er6ltetett
vezetSk r6,sz6re november 2-fn es 3-fn lelegzetv6telnyi
sztinet adodik, 6s a hely zet konszolid6l6s6val probflkoznak
- Mos zkvihan Mtinnich Ferenc t6rsas6g6ban keri a magyar
szabads6gharc idegenk ezu verbefoj tasat. November I -jei
eltuneserSl t6bb verzio is ismert. Vannak, akik tudni vdlik,
hogy az oroszok ugy rabolt6k el, m6sok szerint MUnnich
"csalta at" az ellensdges t6borba. Hruscsov szerint megszokott. Maga Khdtr ennek rdszleteit sohasem mondta el,
tehi* a val6s6got nem ismerjtik. Kddir J6nos november
l-jen 2I ora 45 perckor a Szocialista Munk6sp6rt els6 titk6rak6nt a parlamenti r6dioban nyilatkozva ezt mondta:
"Ndptink vdr6vel bizonyitotta, hogy rendtiletlentil tdmo gatja

a korm6nynak a szovjet erok teljes kivonisixa ir6nyulo
kovetel6s6t. Nem akarunk tov6bb ftigg5s6get." M6snap
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Ungv6ron, majd Mos zkvihan gyozkcidi
a szovj etvezet6ket
bevonulds6nak sztiksdgesseg erol, a ,,ftiggosdg" fenntart6sa drdekdben. Mindenesetre
keves olyan

a szovjet er6k

embert ismer ujkori

ttirtdnelmtink, aki egeszfeln6tt 6let6t
hazaftrul6ssal toltotte. Kitdar e ritkas6gok
koze tartozott.
Mar i{f kor6ban felebred benne m6sok felrevezetdsere
val6
hajlam' Tagja lesz szinte minden, a kommunistdk
fed6szeryezetenek, mfg a m6sodik vil6gh6boru

idej6n eljut a
kommunista p6rtig. Magy arorszrigon a lakoss6g
lelk6ben a
k6t h6boru k6z6tt 6s alatt eleven en 6lt
az l g l g-es kommunista rdmuralom emldk a, &szabadkomtives
zsid6s6gon kfvtil
kevesen v6llalk oztak a rosszemldkti p6rt
tags'gAr^ iii
Kddilr J6nos gyorsan emelkedheteti a parthierarchia
letrdian' E foglalkozas veszelye miatt nemigen
kellett a
konkurensekt6l tartania. A mdsodik vil6gh6boru
alatt az
orszftgban aktfvan "dolgo z:6" kommunistak
nem haladt6k
meg egy aut6bu sz utasletsz6 mat. Ertheto
volt, hogy szinte
valamennyien ismertek egym6st.
Az 1945 ut6ni kommunista berendezkedes idej6n jol
el
tudta adni a h6boru alatti "mozgalmi muld
6t, , annak ellendre, hogy 6 nem volt a mos zkvaizsid6 ,,kompani,,
tagja.
Allf t6lag egyszer kf serletet tett a Jugo szl1viiha
val6
szokdsre, hogy onnan esetleg a kommunist6k
Rom6j iha
utazzdk, de a hatftron elfogt 6k, s mivel
kommunistakdnt a
rend6rsdg nem ismerte, csak tiltott hatirirtldp6si
kfserlet
miatt ftdltdk el. All itolag nem volt zsid6, b6r
ezt az arc- 6s
alaktan nem egy szakertdje m6ig vitad a.-Amoszkvai
emigracio hiilnya 195 6 elottkdtsdgtelentil lomoly
akad 1lyavolt
el6meneteldnek, de a szabadkdmtives p6holyba
val6 beszeryezese ezt jelent6s mertekben ellens
ilyozta, egeszen
fotitkarhelyettesig vitte, ami aztjelenti
R6kosi helyettesekdnt - igaz rovid ideig mtikciddtt. Lffiszolagos
buk6sa
csupan a kUldncis k6derez6s egyik epizodja
volt.i* ttinik,
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a kommunista partok is atvettek a maffiavezeto kiviilasztas

furcsa modszer6t. 195 I tavaszan tortent letartoztatasa ut6n
az AYH verolegenyeinek okozta a legnagyobb csalodast. A
zsido "fogdmegek" fblkesztiltek egy kiados verdsre, mivel
affa szamitottak, hogy a lebukott behigymini szter rnajd tagadni fogi a azokat a valoban hazug v6dakat, amellyel gy-

anusitjAk. Ehelyett Kadar azonnal ds minden fenntart6s
nelktil bevallja 6ke t. AzAVH-sok teljes fogvatartfsa idejdn,
sot meg rehabilital6sa ut6n is maguk kdzott csak "szarjancsi-

nak"

neve

ztek 6s A szabadk6muves p6holyokban

es

krilonos "muintezmenyeiben" ellentetben a mi nemzeti es
kereszteny hitvall6sunkkal, egy v ezeto legkiv6l6bb erdnyeinek nem a batorsfg, tilhatatossag, a hosiesseg, a kitartas, az
oszinteseg, a becstilet es igazshgossag a jellemzoje, hanem
a pill anat sztilte szuksegletekhez rgazodo alnoks zE,
megalkuv6s , hazugsag.

Kadart teh6t nem kellett az AVH jellems zakertoinek
megdolgoznia az engedelmessegre. 6 a hitvanysagot m6r
szriletdsekor a genjeiben magaval hozta az AYH-sok nagy
bosszir sagara.

K6dar - aki m6r 1956 ny aranbeavatotda volt altfihatatlan
uralkodo egytittesnek - Gero lev6lt6sa ut6n, amint elnyerte
apirtelso titkari meltosagat, mindvegig a forradalom elfojtds6n buzgolkodott. 6 maga cdljat elerte, sziiksdgtelen minden ahatalommal szembeni elegedetlenseg. A szovjet csapatok segitsegtil hfvAsakor egyetlen ha ugy tetszik
feltetelt szabott: "gyorsatr cselekedjenek, mert egydbkent
egy, az egesz orszhgot alfogo nemzeti felkelds kovetkezhet
0o
E,s erre a becstelen hazadrulora
be a szovjetek ellen."
mondta 25 dv mult6n a magyar tarsadalorn politik arlag
t6jeko zatlan, zz orszag elziilogositasarol mit sem sejto , nem
is eppen jelentdktelen rdsze, hogy: "csak a Jani maradjon!"
HAt a Jani elete vegeig maradt! Nem sok koszonet maradt
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benne' Nyctghetjtik

"6ld6sos tevdkenysdg6t,, dlettink vegdig.
Jut bel6le gyerrnekeinknek ds unok'inknak
is b6ven.
Az 1945 utdn Moszkvdbol hazacs6drilt zsido
nepamft6k
bizony rosszul safarkodtak a Szt6lin 6ttal
ohikbe vetett
hatalommal 6s az orszagjavaival. Mohos6gukkal
n6h6n y ev
alatt viils6gba sodort6k az orszdgot. Lithato6s
lithatatlan

gazd6'i

erdekdben kiprovok6lt forradalom verbefojt6sa ut6n Nagy
Imrdt, aki nem tudta menteni a menthetot - az oroszok
felakasztathatt6k. De a zsido moszkovitak, akik mindenkdppen inkabb felel6ss6 voltak tehetok aviilsagdrt, valamennyien dletben maradtak. S6t, Rakosinak elete vdgeig biztositott6k azt a szovjet jol6tet, amelyet Rajknak csak megigdrtek.
Vagy a cinikus Gerot, akinek arroganci6ja csordultig t6ltotte

is megeldgeltdk k6ros

szadista tob zodfrsat.
Elt6volftasukat ahelyett, hogy tcirvdnyes
felelossdgre von6s
keretdben rendezt6k volna t., ttutalmas
magya r veritldozattal, testi-lelki m egrdzk6ddssal jdro itzsiai
szinjat1k
keretdben hajtott6k vdgre. Kds6bb
K6dir ds ideol6gusai
szent forradalmunkat ugy allitottakbe,
ho gy amagyar n6p
forradalmi fton kdny szeritette ki R6kosi
es sztikebb
k6rny ezete levitttitsdt, uralmanak megdontes6vel.
Mivel a
szocializmus ellens6gei hatalmukba keritettdk
a forradalom
vezetesdt, amelyen Nagy Imre nem
tudott urrit lenni , a
szocialista vfvmdnyok vddelme drdekeben
kenytelen volt a
Szovjetuni6 ftgyueres segftsd get kdrni.
Megmosolyogni
valo 6rvel6s' 86r nem lehelteljesen kizirn,,
h{y R6kosi es
klikkjdnek lev6lt6sa nem tartozott a moszkvai
p'holy
kizirolagos hat6skcirdbe, amillis ink6bb,
mert Rakosi minden bizonnyal elvezte a legfelsdbb uruikodo
egytittes bizalmitt. Velemenytinket Midunovid is
megerosfti, megpedig
Hruscsovra val6 hivatkoz6ssal. Sztftlin
aljftolag nem ,,szenvedte" R6kosit. Hruscsov szerint "azt a
k6s6t, amit o meg
Szt6lin foztek, most nekik kell megenni;. 'uf^
iarpedig
Sztalin,ha valakit nem szeretett, aligha tirtvolna
meg - ha
hatalm ihan 6llt barmely vazaltusa
dldn. Jol tudjuk, hogy
meg a kommunista htisegdr6l hfres bolgar
Dimitrovot is
eltetette l6b alol, hogy a tdbbir6l ne is
bes z'litink. F,z a
R6kosi szemdlydvel kapcsolatos "korl6
tozottszuverenit6s,,
ugy ttinik, nemcsak Szt Slinrd, hanem ut6daira
is
vonatkozhatott. Rdszben a Rakosi klikk
fdlredllft6sa
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a nem zet elegedetlens egenek pohar6t, aki kozvetlen
kiv6ltoja volt a fegyveres felkelesnek - mdg csak bfros6g et€
sem 6llitott6k. Hal iiaigette a vdresre kfnzottmagyar nemzet
kenye ret.
K6dart november 4-en mar Szolnokon taliijuk. A
Szovjetuni6b6l szovjet reptilogdpen 6rkezett a szovjet katonai parancsnoks6gra. lnnen november 7-en szovjet harckocsin utazott tov6bb Budapestre. A tobbsegtikben zsid ohaza6rulok rejtekhelytiket elhagyva egym6st taposva siettek
hozzit Maga a p6rt t\jaszervezdse nagyobb nehezsdgekbe
titkozdtt, mint azt Moszkv fhan gondoltak. Az MSZMP ideiglenes kozpontibrzottsfga december 2-ttn tildsezett elso izben.
Maga K6dhr J6nos vallja be, hogy a nem letezo p6rt e
68
legmagasabb testtiletdt onmag a vfilasztotta meg.
A szovjet csapatok elozdnldsdvel az orszagra ismdt
r6telepedett a sotdt kdzepkor. A zsido AVH-sok es a magukrol megfeledkezett kiszolg6loik immdr pufajkdba oltozve
fdkeveszett szadizmussal vetettek magukat a magyar
nemzetre. Mindenkiben " ellenforrad almfrt" kerestek es l6ttak. Eleg volt, ha valakirol haragosa besugta, hogy resztvett
a forradalmi esemdnyekben, akdr alaptalanul is, arr6l tdbbe
senki sem moshatta le. Menthetetlentil ahaza6rulok kezerg
kertilt, akik kegyetlen kinzfsokkal k6nys zeritett6k a nem
letezo bunei beismerds6re. Mindenkinel a nem Ietezo hal6llist6k ut6n kutattak. Aki egdrutat nyetr, nyugatra menektilt
a megtorl6s el61 " Artatlan csal6dok, fifk, apfik, l6nyok,
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felesegek' sztil6k, de
apro gyerrnekek is ftirdcinfutokk
ft vartak' ahaza elhagy asarakenys
zeriltek. Ndhdny honap
aratt
tdbb mint kettos zazezer
magyar menekrilt idegenbe.
Ez a
nemzeti exodus o lyan
fajdalmat oko zott az itthon
rnaradottaknak' amelyek

evtizidekig sem
szis ztematikus megfelemtitesero csiturtak.
Ia

A

rakossag

hatulom bitorloi
folyamatosan gondoskodtak.
Elfogott fiatarok ezrejtdeportdltdk a Szovietunioba,
ahonnan

egyesek amainapig sem
kertiltek haza. suttogo propagand6jukka
I ezuttal Hrus_
csovnak tulajdon itva, tr.gismeteltek
az
allitolag
sztalintol
szarmazo:

"Magyaro rszitg csak vagonkerdds,,
fblelmetes
-nyom
adtak
atekot a fratalok erhurcol 6siwal' Az idegen
lelkti birosagok nem hkarekoskodtak
a halalos it|letekkel. A t{z-tiirn6t-h
usz eves bcirtciniteleteket futoszalagon

ielszavd' Enntk

gy'rtottak.pozsgay'n retortudj
uk;
amikor a beltigyminiszterium

;; *r,armistak vezetoi
hogy kevds a bort6n aletarto
zta_
tottak es elfteltek elhely
,r"rlre, dkesobb nraraddsra kfvant
"Jani" egyszerti megoloart javasolt:
hozzaHak tdbb halaros
it'letet a bortcin ferohelyek
ncivelese erdekeben.
A magyar
nemzet hoherai j ol szftrnftottak.
Kegyetrensdgrikkel elertek,
hogy egy egdsz orszagrettegett,
hisien lelekben mindenki
forradalom mellett allt.
a
senr.i sern lehetett biztos
abban,
hogy var6di erzermeinek
varamery rr.kery megnyir_
v6nul6sa nem jelenti-e
majd a vesztet. Bolsevista
i nkvizlcio
feszftette keresztre az
egesz nem ze*t.
panas zkodtak Kad?..n1k,

AmerikAtol, minthog y a kozgyulessel hatfr ozatot fogadtas-

son

el E,NSZ bdkefenntarto erok

Magyarorsz|gra

ktilddserol. L,helyett az iiltala tizemeltetett Amerikai hangja
es a Szabad Europa rfdiok hullAmhosszain uszftotta az
orszAg lakosshgtfi az orosz csapatok elleni ongyilkossagra.
E,isenhower elnok nemrdg hirdette rneg a "felszabaditasi
doktrinat" . Hangos propagand tlixal azt a Iatszatot keltette,
hogy a hideghaboruval szembeszallo nagyhatalmak kozotti

ellentet fbrrdsa a masodik vilaghaboru vegen kialakult
Status quo rnegvfltoztat6sa. Eisenhower elnok az 1953.
6prilis l6-fn kelt tizeneteben kijelentette: a jdvendo beke
elengedhetetlen feltetele a vasftiggony mogotti szabad
6e
Ugyanakkor iidhsat adta
valaszt6sok megrendezdse.
Magy arorszag meg szigorubb rabig tha hajtas ahoz. E,bbol is
lathato; azE,gyestilt Allamok a t-elszabaditfsi doktrinat nem
az altala rn6sodik vilaghaborus fizetsdgkdnt a Szovjetuni6

igajhba

haj

tott nemzetek felszabadittts6nak

eszko

zeil

titokban biztatta a
Szovjetuniot a Status quo
heryre tliturara, addig
hangos
propa gandi.al vezette
felre u uit agot. 6
terjesztette
a
Hruscsov altal kcip6cseszenek
nevezett ^uga
EJ\lsz Lirtonsagi
tandcsa erd a "magyar
tigyet,, E zzel ererte, hogy
a
szovjetunio ellen semmifrl.iilenlepes
ne legyen hozhato,
hiszen az oroszoknak
ott vetojoga van. Mi sem
allt tf'olabb

szanta, hAnem a gyarmatok irjrafe\osztasanak jegy6ben
fogal maztameg. A Szovjetunio 6ppen e jelszo alattl|zitotta
fbl Anglia, Franciaorszag, Spanyolorsz6g, Portug aha, Hollandi&, Belgium gyarmatait 6s a hidegh6borus szelhdmoss6g
kereteben jatszotta it Amerika kezere.
Ez alittvhnyos hideghdboru majd 1992-ben v6lik igazan
nevets6gess6. A Magyar Televizio 1-es csatornhja a Financial Tirnes heti tizleti hiradoj ara hivatk ozva az 1992. junius
2l-i 13.00 orai hiradftsdban kozli: "Az Egyestilt Allamok
vfilalta a Szovjetunio (Oroszorszag) vedelmet egy ktilso
katonattamad6s esetdn." A lyilatkozat celj alatszolag ertelmetlen, mivel azF-,gyestilt Allamok kfv6nsaga ellen6re egy
esetleges Oroszorszhg elleni t6mad6s veszelye nem
fenyeget.
A kad6ri propaganda gepezet szovjet tan6csadok segitsegdvel a legaldval6bb hazugsagok ozonevel igyekezett ftl-
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Az Egyestilt Aliarnok, mfg

revezetni az orsz6,g lakoss agifi.

A szovjet intervencio

napj6n november 4-en 15 pontbol
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elso

prog.umot hirdetett

ffi€g, amellyel nagyon sok embert r.g
is t6vesztett. A
hatalom megszildrdul6saval errol prog.ur
a
rol aztinteljesen megfeledkezett. Aki a politikdban
u legkisebb mertekben is j6ratos volt es az orosz alkatot
kicsit is ismerte, nem
hitt az tires fgereteknek . Ez a 15 pontos
program a mai
t6vlatbol

a tort6ntek 6teldse utan minden gondolkodo
magyar el6tt leleplezi a szabadkomrives
modszereket, propagandajuk fgereteikhazug voltat.
Frissftstik fel m6gis:
"l'
Nemzeti ds gazdas6gi fiiggetlensdgtink
es ors zitgunk
szuverenitas6nak biztosft6sa.
2' Nepi demokratikus ds szocialista rendszertink
megved6se minden timad6s ellen. Szocialista
vivma_
nyaink vddelme ds elorehalad6sunk
biztos ftitsa a
szocialista dpftes ud6n.
3'
A testvdrharc megsztintetdse, a rend ds
bels6 bdke
helyre allitilsa. A kormdny nem ttiri
ffieg, hogy a dol_
gozokatbirmi rirtigy al apjan ildozzekizertlme
rt a
legutobbi id6k esemdny.iu.n r6szt
vettek.
4' Szoros bar6ti viszony nregteremtese minden szocia-.
lista orszaggal, a telj.r .gyenjogus6g,
a kcilcsdnos be
nem avatko z6,s elvei alapiin. Lfgyane
z azelv szab6lyozza a kolcsonos el6nyi biztoiito gordas6gi
ds kdlv

5'
6'

cscinds segftsegi

m azottaik szftmar a.
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es

Az ot6ves terv modosit6sa, a gazdas6gi vezetes m6dszer6nek megvflto ztathsa, figyelembe v6ve az orsziLg
gazdas6gi adottsagart, hogy a lakoss6g eletszinvona-

la minel gyorsabban emelkedj6k.
8.

A btirokr6cia megsztintetdse

9.

kifej leszt6se a dolgozok 6rdek6ben.
A legszdlesebb demokr6ci a alapj6n kell megval6sitani a munkasrgazgat6st a gytrakban, izemekben es

10.

11.

t2.
13.

T4,

kapcsolatainkat.

Bekds egytittmtikctdes minden orszaggal,
ftggetlenul
azok tdrsadalmi rendj 6tol ds 6llamfoim
aiat6l.
A dolgoz6k, ktilonose n amunkdsoszt aly eletszinvonalanak gyors ds jelentdkeny emelese.
TObb lakast a
dolgozoknak. Lehetovekell tenni, hogy
a gyirak es
intezmdnyek maguk epftsenek lak6st
munkasaik

al kal

7.

15.

6s a demokrhcia szdles

v6llalatokn6l.
A mezogazdasfgi termeles fejlesztdse, & kotelezo beszolgirltat6sok megsztintetdse, az egyeni dolgozo parasztok megsegit6se. A korm6ny hatarozottan felsz6mol minden torvenysertdst, melyet a szovetkezeti
mozgalom es tagosft6s tertiletdn elkovettek.
Azeddigi rgazgat6si szervek es a forradalmi tan6csok
demokratikus v iiasztasfnak b i zto s it6s a.
T6mogatj fk a kisipart 6s kiskereskedelmet.
A magyaf nemzeti kultura kovetkezetes fejleszt6se,
halado hagyom6nyaink szellemdben.
A magyaf forradalmi munk6s-paraszt korm6ny neptink, munk6soszt6lyunk es haz6nk erdekdben azzal
a kdrdssel fordult a szovjet hadsereg parancsnoks6gtthoz, hogy segitsen neptinknek a reakcio sotet er6inek szdtverdsdben 6s abban, hogy helyre allithassuk
a rendet 6s nyugalmat haztnkban.
A magyar korm6ny arend es nyugalom helyreilllitasa ut6ntfxgyal6sokat kezd a szovjet korminnyal es a
vars6i szerzodds m6s rdsztvevoivel a szovjelpsapatok
|u
Magy arorszhg teniletdr6l valo kivon asata."

Mondani is felesleges a khdftrista "Forradalmi Munk6sParaszt Korm any" a program egyetlen pontiat sem tartotta
be. Kirdfrdk m6r rrou.tttb.t elejdn me gkezdtdk a volt AVH-
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sokbol, rend6ri 6s honv6ds6gi hazatnulokbol
a pufajkds
karhatalom szerye zeset. Ezek a penzert
mindenre kaph ato
nemzetarulok igyeke ztek 6lland-6 izgalomba
tartani a lakoss6got' Fontoss6guk bizony itfsira-eg
gazdfrikat is fblrevezettdk' E'zrevel irtilk 6k maguk
az ellenforradalm6rok
nem letezo gardzdillkod6sairol szolo felj
elenteseket a
megyei 6s j6r6si partbizottsirgok rdszdre.

sok ldgioja lepte el a falvakat, hogy
.uiu, fejp.n zek ellen6ben b6rmilyen m6don csita4at
ki a beldp.si nyi-

latkozat al|irfsffi a termel6szovetkezetekbe. B6rmilyen fizikai er6szak alkalm azasa megengedett volt. A magyar
parasztsdg ilyen fekeve szett terrort ezer 6ves tortenelme
sor6n mdg sohasem elt meg. A zsid o szabadk6muves voros
hoh6rok szemet vetettek ezerdves legfeltettebb kincsdre, a
foldre. A kommunista propaganda nyfltan a szigoru onkentesseg elvdt hirdette, ugyanakkor Kadhr J6nos sztik
kornyezetdben cinikusan ugy nyilatkozott: "Nem szabad
?\ra v6rni , amig a paraszt magtfiol lep be a szovetkezetbe"
7l
N.- is v6rtakl V6logatott testi es lelk tkinzftsnak vetettdk
al6 a fold tulajdonj ogaval rendelkezo parasztot. De bizony
a termel6szdvetkezetek szervezese igy sem ment konnyen.
Erdemes feli deznt, hogyan lttta ezt maga Khdtr J6nos . Az
1982-ben Gyurko Ldszlo tiltal szerkesztett eletraj zfrban igy
vall:
"Ott voltam, Iattam iszonyf, nem egyszer v6res
trag6di6kat. Fift, aki megtagadta az apjffi, mert belepett a
sz6vetkezetbe, apat, aki kitagadta a frat, mert beldpett a
szovetkezetbe. Lhttam sajnos eroszakot is, nem korb6csos
fajttt, (pedig ilyen is volt bSven - a szerzo) a lelki kenys zert.
Lffitam az agitittorokat, akik olyan ldlektelentil b6ntak a
paraszttal, mintha nem is ember lenne, 6s olyanokat, akik
egytitt sirtak a gazd6kkal. Asszonyt, aki otthagyta az urat,
e mbe rt, aki ottha g y ta fe e s e gdt. Lffitam par asztot, ak i alilirta
a bel6pesi nyilatko_zatot, aztan folakasztotta magttt Forrt,
|L
zugott az orszag.'!
Kftdtr visszaemldkezdseben nincs semmi tul zis. S6t - ha
szabad ezt a nem idevalo fogalm azhst haszn6lnom
szer6nyen fogalm azott. Azokat a szerencs6tlen parasztokat
ugyanis "nem l6tta", akik fajdalmukba bele6rtiltek. Vagy
csup6n "elfelejtette" megemliteni oket. Vajon milyen 6llamf-6rfi, milyen ember &2, aki sajft alattval6it, polg6rt6rsait
ilyen vad kegyetlenseggel forgat ki minden6b6l. M6g a
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Ezeknek a be- 6s
feljelentdseknek mindenesetben az
volt a vdgs6 koveteldse,
hogy a karhatalom ne b6nJon kes ztyis
kezzel azellenforradalm6rokkal 6s takarftsa el vdgre
olet azutb6l. A korm6ny
vezetesdt legb6l kapott nem letezo
inform6ciokkal halmoztftk el' Mitr januaft6l hamis pszich
ozist teremtettek.

Bizonygattak, hogy azellenforradalom
m6rcius l5-re minden eddigindl nagyobb timad6sra keszul.
A M6rciusban
IJjrarcezajtik (Murl pufajk6s kamp6nynak
nem volt sem-

miftle komoly szerve zete. Ndh iny tett<es fiatalbol
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elszigetelt csoport kiveteldvel, amelynek
tev.kenysege

aligha veszdlyeztethette a meg szfilloszovjet
csapatok, vagy
akfr az idegen lelkri pufajk6; karhatalmi
ezredek l6t6t. A
dezinform6cios hadj irat ir csup6n
a karhatalom erdekeit
szolgitlta, hogy igazolia ahatalom feld
lete szriksegessegdt.
K6d6r mdg olyan komolytalan ig6rettel
is elohoiakodott,
hogy Nagy Imrevel is targyalni akarnak
a hatalomba valo
visszatdr6se tigydb en. Azt a linszatotkeltve,
mintha ennek
megvalosft6s a, vagy elvetdse a saj ifihatfusk6rebe
tarto zna.
Nagy Imre elrabl6sa ds kivegzese utan K6dfu
J6nos es
hazairrulo bartftai biztosan rilnek a
nyeregben . Ezlehet6v6

1

teszi, hogy a mezogazdasdg "szocialistai'
atszervezds 6t
-,
amelybe Rdkosi belebukott gyorsftott
eljdrdssal

ujrake zdje.

A pufajk6sok teremtette

rdmuralom

megal apozta ennek el6feltdteleit . Fizetett
p[rtfunkcion6riu-

1

,t

I

I

legelvetemtiltebb binozo, vagy gonos
ztevo is nagyobb
szimalmat erez itldozata ir6nt. Kdddrb6l
hiinyzott minden
emp6tia. Egdsz nemzetet kfnpadra
huzta, mdgpedig

egy
ostoba zsido hobort kieldgftese drdekdben.
A mezogazdas6g

nagytizemesftdsenek a legalapvet6bb
feltdtelei is hi6nyoztak' Kes6bb tehetetlentil szemldlte
"aldatlan mtivdt,,, cl$
igy kesereg: "... kellettek volna kcizcis
ist6ll6k, kcizos
magtitrak... Dcigldtt a joszirg, pusztult
a szem... Nem is
drtettek a kcizcis gazdirlkodas hoz, kedvtik
se volt hozza,
hi6nyoztak a megfelel6 vezetok is."
Akkor vajon midrt volt
sztiksd g az egdszre? I Vaion ember
volt ez egyaltal1n? y agy
egy szadista vadallat? A viilasz aligha
lehet kdtseges. A
patasztsag e m6rhetetlen szenveddsdi
lifivaegy erk6lcsileg
tiszta 6l I am ferfi me gtagadm i nden
tovdbb i enge de lm e s s e gdt
lithatatlan' vagy akar linhato gazditinak.
Hisz pelda is volt
el6tte b6ven mdg a kommunista hohdrok
kciicitt ir.-,j;;
ttinik, elfelejtette beltigyminiszter el6dj
dnek, z6lds6ndornak lelki kiilvitriiliilt, aki csal ildiuuoi
egytitt az 6ngyilkoss6gba menektilt. vajon tudta
ez az eltorzult lelkti
hazaitrulo, hogy mit villlal aszovjet
csapatok behivas6val?
Bizonyosan tudta! Isten azzar btinteftL
ffi€g, hogy meg
kellett 6rnie, vdgig kellett ndznie, hogy
az iiltala tizzel-vassal es a magyar nemzet verevel cisszeiatott
hatalma, annak
minden "szocialista vivmitnydval" hogyan
morzsolodik,
majd recsegve-ropogva omlik ossze. pi.t.
vegen k6vette
6rtiletbe kergetett parasztjait,6s ma ga
is meg6lilt. Gyoz1tt
Isten bcilcsessdge ds iga zsilgal Mdg
ut to, is, tra az eppen ot
futtato szabadk6mtivesek nyujto ttakis
ehh ez asegftseget.
Elete utols6 szakas zaban azzal probftlta
zaklatott lelkiismeretet megnyugt atni, hogy a saj it ,,tfrrsadalm
i osztftrya,, a
munk6ss6g rovds6 ra, az adott kortilmdnyek
kcizott, minden
iozan gazdas6gi logik6t meghalado modon igyek ezett
tamogatni a termel6szov etkezeteket, hogy
a parasztsag
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viszonylagos j6l6tdvel felejtesse lelki sdrelmeit. Ennek
gytim6lcsdt tulnyom6 rdszben m6r csak utodaik elvezhettek,
De az eron feltili, ktilfrldi hitelekb6l valo koltekezdsnek
megiott a bdjtje is. K6r, hogy ennek csak akezdetet erte meg.
lgy nem kellett valaszt adni a az orszag hosszir v6ls6g6nak
okaira.
Bizonyfra drtetlentil nezett maga eld, amikor zsido
gazdasSgi "reformer" miniszterei 6s bank6rja arr6l
gyozkddtdk, hogy 6tmenetileg el kell zfiogositani a Magyar Nemzeti Bank aranykdszlet6t, mert nagyon stirg6s
fizet6si kotelezettsdgei vannak, es nincs mibtjl frzetni. Az
6hitott nyugati kdlcsondk pedig elapadtak, a nemzetkozi
bankvilag 6tmenetileg megtagadta a tov6bbi hitelek
folyos itftsitt.
Ha m6skor nem, eztfitalbiztosan esz6be jutott, hogy a 133
napos dicstelen zsido el6dje annak idejdn mdg a Magyar
Szentkoron6t is elad6sra kinalta.
1989-re agya teljesen megbomlott. Beszdd kdzben minden 6tmenet ndlktil a Nagy Imre tigyre tert Tagadta
biindss6get kivegzdsdben. Gyakoriak voltak az ejszakai 6rj ongesei. Tdbb izbenel6fordult, hogy b6rondokkel a kezdben
pizsam6ban a kapuhoz ment, letilt 6s v6rakozott. Biztons6gi
6re csod6lkozasfra art 6llitotta; jonnek erte Amikor a
Kutvolgyi Korhhzba sziilitottak, mar teljesen megadta
magifi. Motyogva, m6skor horogve kovetelte: "Oljetek
meg!" Agya mar nem volt besz6mithato 6llapotban. 86r dpolondje szerint egy alkalommal ugy ttint, felismerte
szellemi 6llapotirt,6s annak ellendre, hogy osszefiigg6 mondatok mar nem szdrmaztaktSle, ugy velekedett, hogy o mfr
a korhttzat nem hagyhatja el, "mert gyogy6s".
Szabadk6mtives testv6rei keserves agonii$ihan telj esen
magfxa hagyt6k. A korh6zban Gr6sz K6roly kdt perces
Ifrtogat6s6n kivtil senki sem kereste. Gr6sz sem Khdir
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linogatdsdta erkezett, hanem az infarktussal
kezelt zsid6
Aczel Gyorgy miatti aggoddsa vitte a korh 6zba.7s
Teljestilt a Karma konydrtelen filozofiaja. Misze
rint az
dlettikben csak j6t cselekv6k fajdalom ndlktil
kcinnyri halallal jutnak a m6svil6gra. Akik pedig gonos
zuldltek, keserves
halallal kell megv filjanak elrontott 6letrikt6l. K6d6r
pelditja
minden kdtsdget kizhroan iga zolja e tan 6llft6sait.
Kddar haliilitnak nemcsak konilm6nyei, de idopontja
is
komoly gyanrit dbreszt bennrink az irdnt, vajon
a tlrm eszet
akarata szerint jcitt-e el annak ideje. YaW ink6bb
o is egy
elemdt kepezte annak a l6ncolatnak, arnely hez
Jack Ruby,
Reza Paklavi, Eric Honecker, ds mdg sok
mindenki, akirdl
nem tudunk - is tartozott? Ezek halali mind
valamilyen ismeretlen bakterologiai beav atkozirst sejtetnek.
A rom6n
Caeusescu-hoz "kegyesek" voltak szabadk6mrives
testverei.
6t megkimdltdk raoar es Honecker sorsatol. Amikor eljcitt

"tigy" kozotti ktildnbsdg nagyon is jelentSs. Igaz,hogy a kdt
orszhg, Magyarorszirg is, Egyiptom is a saj6t szuverenit6s6nak vddelmdben harcolt. A v6geredmeny azonban
nem hasonlithato egym6shoz. Egyiptom szovjet 6s amerikai
segitseggel gy oztesen kertilt ki, az angol-franci a-izraeli
agress zio dolgav egezetleni.il megh6trfit, s az arab orszag
visszakapta a katonai t6mad6s sor6n sdrtilt szuverenit6s6t.
Magy arorsz6g pedig a szovjet agresszi6 r6vdn az addigin6l
is nagyobb al6vetettsdgbe kertilt. Teniletdt a kor6bbin6l
jelentSs nagys6grenddel nagyobb

es er6sebb szovjet

katonai

Magy arotszitg tigye hftterbe, ha ugy tetszik
Szuez els6bbseget elvezett a h6borus gocok rende zeset illet6en.
Jomagam nem osztom ezta vdlemdnyt. Nem
tagadjuk, hisz
nem is tagadhatjuk, hogy a kdt v6ls6g jelent6s
m6rt6kben
megosztotta a diplom 6cia szereplSinek figyelmdt.
A kdt

er6 sztiltameg.
Nem vitathat6, sok hasonlos6g fedezheto fel a kdt h6boru
el6kds zitds6ben, de ezek tudatos oss zefiggdse
val6szinutlen. Az egyiptomi konfliktus provokativ jellege,
a magyar esemdnyekkel szemben nem fedezheto fel. Az
egyiptomi korm6ny filtal 1956. julius 26-fn allamositott
Szuezi -c s atorna teny e onmag fhan kiv6ltj a a r e gi tul aj dono s
Anglia 6s Franciaorszaghaborfs kdszril6ddset. Ehhez csatlakozott az irrtailan egyiptomi figyelmeztetdseken megsertod ott Izrael is . Az angol-franci a v ezdrkar az iilamosit6s
ut6n azonnal megkezdte a Szue zi-csatorna visszafoglal6sfna
vonatkoz6 "Muskdt6s" fedonevu t6mad6si terv kidolgozttsirt. A t6mad6s megindithstn 1956 szeptemberre
terveztdk. Az angol es francia korm6ny rovidl ffiasara,
diplomdcta\ t6jekozatlanshgfra vall, hogy a tervezetrol
t6j6ko ztattfrk az Egyestilt Allamok korm6nytfi. Az amerikaiak er6s nyom6st gyakoroltak " szovetseges" ellenfeleikre,
hogy a beavatkozirs id6pontjat halass zik a novemberi elnokv6lasztfts ut6ni id6re. Okt,6ber 17 -enh6romhatalmi megbesz6l6st tartottak. A tdmad6s javasolt id6pontj6t november
6. vagy 7 -re progn oszttzilLtilk, de dontdst nem hoztak.
Okt6b er 22-en titokban Parrzsba utazlkBen Guriontzraelt
miniszterelnok, hogy francia segits6get kdrJ en az egyiptomi
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lre6l I ft6s6nak i dej e, egy szeruen agyonl6tt6k.

Szabads6gharcunk letipr6sa utd n azamerikai
diplomdcia

a mai szemmel

n6zve

nevetseges formasagokkal
rn.trnyir. szfv6n viseli a
magyar erdekeket. AzENSZ-ben felfiiggesztettdk
a Kirdirkorm6ny tagsdgffi. Tcirtent mindez utr*t ellendre,
hogy
Hammarskjold ENSZ fotitkdrt egy iitalin nem
drdekelte a
magyar kdrdds. A fotitkdr tartozkodott attol, hogy
kock ixa
tegye a Szovjetunioval a szuei.v6ls6g kezeler.
Ugy6ben
megsz erzett kedve zo helyzetet. T3
Sokan azt allitjilk, hogy a magyar forradalommal
egy_
igyeke zett azt a lffiszatot kelteni,

id6ben kirobbantott

szu

ezi- vitls69 miatt

ke.ilt

szovJet gyirtmfnyu MIG ds ILJUSIN
tfpusri reptil6gdpek
ellen, tov6bb 6 biztosftdkokat igyeke
zett szerezni Egyiptom
ellen indftand6 haboruj6ban arravonatk
,
oz6an, hogy Franciaorszhg 6s Anglia rzrael melld 6ll.
A t6mad6s id6pon tjat
ekkor rogzitettdk. Ennek alapjdn Daj an,
az izraelihadsereg
vezerkari fondke oktobe r 25-en utasit6st
ad ahadmtiveleti

veltdk, ffi&gy arorszAgr "elfoglalts6ga" miatt ez megmarad a
propaganda szintjdn.
A Szuezi-csatorna egyiptomi kezelesbev6tele, Egyiptom
minel nagyobb mdrt6ku elszakad6sa Angli6tol 6s Franciao rszhgtol legink6bb az Egyestilt Allamoknak 6llt
erdekeben. Hiszen a Warmatok es dominiumok fjrafelosrtilsa
a m6sodik vil6ghaboru ut6ni id6szak legfobb feladatffikepede.
A gyarmatok uj "st6tusa" arra volt hivatva, hogy energia ds
nyersanyagkincsei felszabaduljanak addigi gyarmattartoik
rendelkez6se alol. A Sntezi-csatorna egyiptomi 6llamosft6sa
is ennek jegydben sztiletett. Erthet o, ha ennek visszafordit6si
kis6rlete sertette az USA vil6gkereskedelmi erdekeit. Mivel a
"visszaforgat6k" NATO szovetsegesei, de a m6sodik
vil6gh6boruban is szovets6gesei voltak, megdllit6suk nyilv6n
meghaladta az amerikai diplom 6cia nyakatekert lehetSs6geit
is. Igdnybe kell teh6t vennie titkos szdvets6gese, a vele l6tszolag hidegh6boruban 6116 Szovjetuni6 segitsdg6t. Anglia,
F ran c i aor szag e s In ael m e gal litdstr a tehffi a S zovj e tun i 6 rntez
erelyes felszolit6st azE gyiptom elleni t6madas azonnali megszi.intetdsere, mert ktilonbenszhmolniuk kell a szovjet katonai
e lenl dpe s ekke I . A S zovj etuni 6 szi gorunak tetszo fe I ldpd s6n az
angol es francia korm6ny meglep6dott ugyan, de nem aggodtak tuls6gosan. A hadmuveleteket nem 6llitott6k le. IJgy
veltek, mire a szovjet haderS a Sntezi-csatornifi nagyon
konilmdnyesen eldrheti, 6k celjukat eldrve k6sz helyzetet
teremtenek. Az esetleges raketa tftmadilsittol egy tiltalfn nem
tartottak. A Szovjefunionak e tenileten nem voltak ldnyegbev6go drdekeltsdgei, drdekei. Komoly konfront6cio esetdn
pedig a Szovjetunionak szamolnia kellene az Egyesrilt Allamok, mint NATo-szovetsdgestik beavatkozirs6val is - gondolt6k naivul. Diplo mdciai bonyodalmakkal sem szdmoltak,
hisz az ENSZ biztons6gi tanhcs6ban mindkettdjiiknek
vdtojoga van, szankciokat ugysem hozhatnak ellentik. A

iroda vezetdj6nek, amelyben a titmadds
napj6t, az

rigynevezett "J" napot oktobe r 29-re hati*ozzameg.
Ez az
izraeli hader6 hadmriveleteinek indit6s6t jelenti.
A ,'J,, + '2
fl?P, oktober 3 l. az angol ds francia
tamad fts kezdete . ru
Kdtsegtelen,bizonyos osszhang ismerhet6
fel a f,J,f 6s ,'J,f
+ 2 nap id6pontja ds a magyarors
zdgi szovjet intervenci6
elhat6rozilsftnak id6pontja fci zdtt, de-eza
l6nyeget illetden
nem bfr kuldncis jelent6sdggel, csu pina
szovleirnio elleni
diplom 6ciai offenz ivasor6n van leliet6s6g
ahasznosft6s6ra.
Magyarotsz|,g megle ckeztetdsdt Midunovid
megbf zhato
informilcioja alapjim a Szovjetunio
a Szue zi-csatorna 6llamosft6s6t megel ozoen rit utarozta.-;-o*l;m6ciai
v6dekez6sben val6 felhas zniilits6t Hruscsov
a november 2-i
Brioni-szigetdn a magyar forradalom
elfojt6sa tigydben
folytatott egyeztet6s sor6n lakonikusan igyosszeg
zi:,,6k ott
kertiltek cs6vftba, mi meg Magyarors zagon.,, t t
Az angol-franci a-izraeli dcint6sben u ',y,, ,,J,' +
6s
2 nap
kijelcildsdben, nem tagadh atd, nagy
szerepet iifiszott a

1

sz''mukra kedvez6 magyar tragedia ds
az USA elncikv6lasztits

el6tti tehetetlensdge. Ktilonosen a kdt megcsalt
hatalom, Anglia 6s Franciaor szitgkihaszn
iilta az olebe hullott

viratlan alkalmat a lehetS leggyorsabb cselekvdsre.
Alapos

megfontolas

dontcitrek;nem komplikdljak a hely zetet
az Eryestilt "#nq,
Allamok el6zetes 6rtesftdsdvel. Anglia 6s Franciaorszitg mindent cisszevetve biaos v6llalkozasnak
vdlte szuezi
kalandj6t' Bar a Szovjetunio tiltako zirsflal
szamoltak, de ury
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vilag nepci fbszrilt tigyelemmel kfserik az esemenyeket.
Messi6skernt v arjak az Egyesult Allamok fellepesdt
a
Szovj etun i o nregl eck eztetesere.
Novetnber 6-anhajnali egy orakor mini sztertan6csot hfvtak
dssze Parizsban, ahol arraa vdlemenyrejutottak, hogy
a szL)ezr
ugyben az E gyesult Allan ok pas sziv marad. Kozben hfvatlan
es nen-l vart vendeg zavarta meg a bekes tan6cs kozast
A
nernt'eg ruegke zdett tilest fbl is frigges ztettek Guy Mollet
liancia nriniszterelndk a most erkezett Douglas Dillonnal,
az
Egyesrilt Allamok pirizsi nagykovetevel a dolgozoszobaj
fha
vonult. A rcividre {ilgott tan6cskozas elejen Dillon ftadtakorrrrarrya jegyzeket, arnely Anglia es Franci aorszag
brinos magatartasarol beszelt, es felszolitotta a franciakat, szrintessdk
be
expediciojukat, vagy ne szinnitsanak tdbbd az fgyesrilt Allamokra. Vilagos beszed! Felredrtesre semmi lehetOr.g
sincs.
Novernber 6-6n reggel rnind Parizsban, mind Londonban
kezltez kaptak az Egyestilt Allarnok ktilugyminiszt6riurndnak reszletes iegyzeket is. Ebben biztosftotta szovetsegeseit, hogy amenllyiben a kdt orsz6got kozvetlen szovjet
raketatdrnadirs drnd, ugy ervenyben van a NATO sz6vetsegi
garanciaja. [Jgyanakkor nent hagyott ketseget azirant,
hogy
ez a garancia csak az europai kontinensre ervdnyes es nem

'n'onatkozik a szue zi expedfci ora.
f isenhower szokatlanul durvan ,kaszarnya

telefbnon Eden brit ntiniszterelnokkc

i

stf lusban kozolte
azl, amit nagykovete

I'arizsbatr Guy Molletnek mondott: "Szrintessek be exvaw ne szamftsanak r6nk tobbs r rr 78
A baj nem iar egyedol. Azangol korm6ny november 6-dn
tbnyalogva vette a washingtoni hfrt, hogy a kert egymilliard
doll6ros kolcsont csak akkor kaphada me g,ha aznapdj fbl el6tt
Port-Szaid, v6rosdban, illefve egeszEgyiptombun uOget
vet a
haborunak. Es meg mondja valaki, hogy a bankok fi.iggetlenek a kclrm6ny'oktol 6s a politik6toll
pedfcio jukat ,
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A kommunista gyarmatok
megs

zilflrditrisa

A paraszts6g kolho zositfrsaval Magyarorsz ag, mint
hagyom6nyos mezogazdashgi orszag, hosszri ev szazadok
utan arra kenyszeril, hogy kiilfblddn v6s6roljon gabon6t.
fgy ilyen katasztrofalis gazdasagi hanyatlas b6rmely
szabad 6llamban az egesz kormhny levAltasfthoz es
felel6ssegre von6s ithoz vezetne. Magyarorszagon azonban
a phrt es kormdny helyzete szil6rdabb, mint valaha U:abb
tiz 6v,uj abb problema. ugy tunik, Magy arorszagon egy-egy
eroszakos konszolidacio kihordasi ideje tiz ev. A kaddri
diktatfra kivalo lehetosegeket teremt a pirtoligarchia semmittevesehez es pazarlo dozsolesehez, de az orszag fejlodese, illetve visszafejlodese meg a tobbr vazallus 6llamhoz kepest is rosszabb dllapotokat mutat. A mezogazdashg
kolho zosittrsa olyan hatalmas koltsegvetesi forrasokat vont
el a teljes ipari szektort6l, hogy az nemhogy fejl6dni, de
szinten tartani sem tudta magdt A bovitett ujratermeles
helyett bovrilo fogyas jellemezte iparunkat. Azegy fore juto
dves lakasdpitesben, telefonh iilozat bovites6ben, butor
eloallitasban nemcsak Csehszlovitkia es a N6met Demokratikus Ko ztarsasag, hanem meg Rom 6nia is me gelozte
Magy arorsz|got. Az ifilagpolgar ezeket ugyan nem nagyon
erzekelte, hiszen ebben az idoben a ktilfrldi utazas lehetosdge nemcsak nyugatra, de mdg a kommunista 6llamokba is nagyon korl6t ozott volt. A szabadon mozgo
p6rtoligarchia figyelmdt - b6rmennyire kertiltdk s azdsszehasonlitast - megis felkeltette. Ann6l is ink6bb, mert a terror
enyhtilesevel egyre gyakoribb6 valtak a mdltatlankodo
megi egyzesek. Az elso vil6gh6boru ut6n hrisz evvel a
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