
tathsirhoz. Pedig a "p6nzkolcsonzdknek" egy ilyen elnok egy
val6s6gos istencsap6s, m6g a legrosszabb dlmukban is
irtozattal gondolnak 16. Pedig annak idejdn nem sajn6ltfk a
penzt az ig6retesnek tiinS elnokjelolt megviiasztasa
drdekeben.

Kiv6ncsian v6rjuk mi 6s ki jon Clinton ut6n. K6pes lesz-e
az uralkod6 egytittes "megfelel6" ut6dot megvflasztftsra
ajhnlan i az eredm6nyesen befo lyitsolhato amerikai
v alasztoko z o n s 6 g6nek?

I. sz. Fiiggel6k

- A Pest Megyei Hlrlap 1992. november 24-i cikke -
Dr. Tamaska Lorand a forradalom elcizmenyeinek kulisszatitkairol

Arctzorr ArrAMcsixvr

f)r. Tamrlska Lorfnd, B tiirv6nysz6ki orvostan nemzetkozi
hirti tud6sa meghiikkentti 6lm6nyek 6s ismeretek bir-
tokriban van. Az, 1956-os forradalom 6s szabadsrigharc
elilzm6nyeivel kapcsolatos v6lem6ny6t eddig egyetlen
hazai f6rumon sem hozta nyilvrinossfgra. A besz6lget6st

kiivet6en 
^ 

professzor rir kiiliin kiemelte, hogy az fitala
kiiztilt t6nyek nem csorbftjfk a szabadsrigharcosok 6rde-
meit. A forradalom spontrin r6sztvevtiinek helytrilklsft,
hdsiess6g6t nagyra becsiilio s tudjao hogy akik 6letiik ilr:6n
is szembeszirlltak a triler6vel, mfsk6ppen l6tj 5k" mrisk6p-
pen ft6lik meg a ttirt6nteket.
E tfrgyban m6sokat is megszolaltatu*, s v6rjuk mindazok

vdlemdnyet, akiknek ismeretei rdv6n az 1956-os for-
radalomrol alkotott kep meg teljesebb6 v61ik.

- )nnek igen erdekes elmenyei es tapasztalatai vannak az

I 956-os forradalom elcizmenyeircil, egles kivalto okairol.
Mielcitt errdl kerdezndm, kdrem, hogy beszeljen szakmai
pdlya/utasarol !

Az t-tttOi rit 93. alatti egyetemi torvenyszdki orvostani
intd zetben dolgo ztam 1940-t61 195 8-ig. Az egyetemi
szamhrldtr6n vd g i gm e nve, vo ltam gy akornok, tan6rs e gd d, ad-

junktus 6s megbf zolltntezeMezet6. 1944. oktober 17-enlettem

a Budapesti RendSr-fokapit6nys6g kUltelki - ez huszonkdt
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elov6rost jelentett rendorboncnoka. Nem sokkal k6sdbb,
1945 tavaszan a fov6ros 6s a Pest Viddki T6rv6nysz6k,
vagyis Pest v6rmegye oryoss zakertdje. H6rom 6ven at, 1958
auguszfus6tol 196l julius6ig a pdcsi egyetem torv6nyszdki
orvostani intezetdnek tanszdkvezeto docense voltam . 196l .
december l-jdt6l elek Nemetorszagban, ahol 19g3. decem-
ber I -jdn tort6nt nyugd ijazdsomig intezeti tudom6nyos
fomunkat6rskdnt, illetve torvdnysieki orvosszakert6kent
dolgoztam.

A KATYNI SZAKERTO

- Kit tekint tanftomesterenek?

Orsos Ferenc profes szort, akir6l az Akad6mia eletrajzi
lexikon6ban m6g ma is azolvash ato,hogy az rsmert katyni
me szful|s tigydben a n6metek felkdr6s6re hamis or-
vosszak6rt6i vdlemdnyt adott, 6s ez6rt a ntirnbergi perben
h6borfs btinosnek min6sitett6k. Mint ilyet, t qZg-ben a
Magyar Tudom6nyos Akademi a kizftrta tagjainak sor6bol.
Ors6s professzorr6l tudni kell, hogy lg39-ben orosz hadi-
fogsagba kertilt, 6s 1943-ban a tark6ldvdssel kiv6 gzett 6s
exhum iilt 4122 lengyel katon atiszttel kapcsolatos vizsg6la-
tokat vdgezte. Kozismert, hogy lggl tava szdn, hosszti
vonakod6s ut6n Gorbacsov beismerte, hogy a katyni btin-
cselekm6ny Sztdlin szdmlaiarafrand6. Ma martudjuk, hogy
a professzor szakert6i vdlemdnye megal apozott volt.

- A szouietek ezzel kapcsolatos hivatalos alldspontjdt mdr
kordbban is sokan ketsegbe vontdk.

- En mir 195 6 maiusdban Mos zkvihan, me gbizhat6 orosz
szemdlyisdg szhj6b6l hallottam, hogy a katyni piszkos

munktfi a KGB vegezte el. Ezt Avdejev orosz orvos t6bor-
nok, a Voros Hadsereg torvdnyszdki orvosszolgfilatinak
vezetoje mondotta nekem hivatali szobajdban.

AZ OROSZ KAPCSOLAT

- Mikent kerillt kapcsolatba az oroszokkal?

- Ott kell kezdenem, hogy 1955 januirjfhan megismertem
Baljakin orosz orvos alezredest, aki az ausztriai szovjet
megsz6ll6 csapatok fohadiszitllas6n, Baden bei Wienb en, az

ott muk6d6 katonai biros6gon teljesitett torv6nyszeki orvosi
szolgftlatot. Torzsbeoszt6sa alapjin az Avdej ev t6bornok
vezette katonai torvdnys zeki orvostani int ezetben
tevdkenykedett. Ugy ismerkedtem meg vele, hogy egy

ongyilkos orosz f6hadnagyot exhumdltam, &kir5l
szakvdlemenyt kellett adnom. Baljakin mint megfigyelo
vett reszta boncol6son, ds eztkovet6en alakult ki kdz6ttilnk
egy jo kollegi6lis kapcsolat. 6 abb an az id6ben a veralko-
hol-vi zsgfiatokrol irt egy nagyobb tanulm anyt, ezert a

hdtvdgeken tobbszor is Pestre utazott bdcsi 6llom6shelydrol.
lntdzettink kd ny v tfx f,Joan a kutat6s ai ho z s ztiks 6 ge s nyu gati,
foleg nemet irodalmat tanulminyozta ds fotozta.

- A szoujet csapatok 1955-ben meg Ausztria terilleten dl-
lomasoztak...

- Ugy van. A semlegessdgi szerzod6s megkot6set kovetoen,
osszel kezdtek meg a kivonul6st. Az alezredes is kesziilt a

hazateresre, de el6tte telefonon drtesitett arrol, hogy
Budapesten halad keresztil az a tiszti szerelveny, amellyel
utazik K6rte, hogy a megadott napon ddlt6jban legyek a

Keleti p6lyaudvaron, mert ott k6t6r6s ebddsztinetet tartanak.
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Kcizolte, hogy nagyon fontos dolgot szeretne verem meg-I tr .
oeszelnl.

TALALKO ZASA PALYAUDVARON

- Eleget tett a keresenek?

- Termdszetesen,, hiszen rnint emlftettem, igen jo kapcsolat:
ban voltam vele. Kimentem a megadott iiopontban aKeletibe, ds az ebedidd ket ordjifi vegigbeszelgetttik. Ser6l-
tunk a peronon es mindenfel eroluesietttink, igazhnkomoly
temdkrol azonban nem esett szo. Nem kerdeztem ffi€g, hogymi lett volna az a fontos dolog, mert arragondoltam, hogyel akart bucsuzni t6lem, feltdtelezve, hogy nem fogunk
talalko zni tdbbd . Az id5 lejdrt, a tisztek ds csaladtagiaik
beszitlltak a vonatba, es a szerelveny lassan elindult.
Baljakin a vagon ldpcsojen iilt,vfratlanul a flilem hezhajolt,
es nagyjdb6l szo szerint a kdv etkezoket mondta: Kol legaur,
on tudja, hogy azorosz csapatok elh agyjak Au sztriat. Ennek
azlesza kdvetkezmenye, hogy Magyaro rszagon v6ltozasok
lesznek. Ne higgy en ezeknek az atmeneti jelensegeknek, dsnehogy elgaloppfro zza magffi, mert annak kesobb igen
sulyos kovetk ezmenyei lehetnek.

- On tudta, ltogy mire celoz?

- Akkor mdg nem ertettem. Ne hany honappal kds6bb, 1956
maiusdban a szakszervezeti kcizpont kirandul6st sze wezettKijevbe, Leningradba ds Mo szkvftba. Az orvosszak-
szervezet revdn sikertilt bejutnom a csoportba. Mivel is-rnertem Baljakin moszkvai cfmdt, levdiben ertesitettem
erke zesemr6l. Leningradb6l tdrtent mege rkezestinket
kcivet6 reggel mar virt a szillloda elocsarnokaban. Moszkvai

napjaimat vegig Baljakin tdrsashgihan toltottem, teljesen
elszakadva a csoportomtol. A hivatalos programokon sem

vettem reszt.

CSOKOK ES CSOKROK

- Ismerve a korabeli viszonyokat, feltetelezem, hogy ebbcil
ke ll e me t I ens e ge i s z armaz t ak.

Rozsa elvt6rs, IBUSZ-kfserSnk, aki valcrj6ban AVH-s
fbhadnagy volt, jelentette a pesti illetekeseknek, hogy reg-
geli utan egy magas rangu szovjet ti szttarsasagdban eltun-
tem. Rozsa elvtdrs bizonyara azon is meglepodhetett, hogy
Baljakin bucsuztato ktlldotts6get is szervezett a p6lyaud-
varra. A katonai torvdnyszeki orvostani intezetbol verbuvalt
kollegak - valamennyien katonatisztek - voros rozsacsok-
rokkal es kis aj6ndekcsomagokkal, illetve ajellegzetes orosz
csokokkal bucsuztattak utastdrsaim a jelenetet a kocsik
ablak6bol ddbbenten neztek Kesobb Pesten egyesek tudni
velt6k, hogy turistautarn tulaj donkeppen ficfnott kiktildetes
volt. Eszerint Kadartol megbf zastkaptam, hogy a moszkvai
elvtArsakn6l el|ztassam a Farkasokat: Mihdly 6s Vladirnirt.
Espedig nem is annyira politikai okokbol, mint ink6bb
szemelyes bosszirb6l. Ktildnfele pletyk6k keringtek ezzel
kapcsolatban.

- Killr)nds historia. Vajon mi leltetett o kivalto oka?

- [Jtalnom kell arra, hogy Farkas Vladimir lblesdge Berei
Eva volt, Berei Andor es Andics Erzsebet le6nya. Andics
E,rzsebet hug6t, Gabriellat 1944 nyar6n maganor6kon
tanitottam, hogy le tudja tenni az orvosi diploma elnye-
rdsdhez szukseges zaroszigorlatot. 6 1945 ut6n a Bajcsy-

252 253



Zsilinszky Korh6 z igazgato-foorvosa lett. Evfoly amtfrsam,
Janikovszlqt Bdla ktildte hozzitm. Kds6bb Janiklvszky volt
a Raik-per egyik elinditoja, es Peter Gabor ugyne vezett
bels6 kcirehez tartozott. M6r lg45 el6tt kapcsoiutbu,,' volt
Kadhr Jdnossal. T6ny, hogy tobben is ugy gondo lt6k: K6dfr
kozvetlen k6rny ezetehez tartozom. ' 

v

ROZSA ELVTANS BARANYKAI

- Ezenkfvill mire alapoztak ezt a feltevest?

- A tdrtdndsek veletlen id6beli egybeesdsdre, illetve egyes
emberekkel val6 szemdlyes kapcsolatomra. Mi)nnich Fe-
renc eppen akkor l|togatott a moszkvai honvedelmi
mini sztetiumba, ?Irlikor a csoportunk is Moszkv6ban
tartozkodott. R6ad6sul kerestem is a tal6lko zftstvele, csak-
hogy nem K6d6r megbf zisihol, hane m azd,rt, mert szerettem
volna frl evig Cserbqkov profes szorn6l, az ottani tor-
v6nys zeki orvostani intezetben, illetve prozorovszlty pro-
fesszo rnfL a kdzponti kutat6 intezetben dolgozni. Eziital
szerettem volna pesti pozici6mat er6sfteni ds sikeresebben
harcolni Alapy Gyula, dr. Kelemen Endre es Vida Ferenc
ellen. A talillkozo azonban nem jdtt l6tre. Tal6n mondanom
sem kell, hogy az IBUSZ akkori el6friisainak megfelel6en
R6zsa elvtdrsnak tudnia kellett, hogy "b6r6nyk6l" me,,ejarnak Nyilvdnval6an tudta, hogy megfordultam a hon-
vddelmi minisztdriumban.

- Ott kivel taldlkozott?

- A mhr emlftett Avdejev orvos t6bornokkal. Korb evezetett
az intezetben, bemutatott a beosztottainak. Ezuthn az
irod6j 6ba menttink, 6s szakmai kdrd6sekr6l beszdlgetttink.

Ytratlanul azt k6rdezte, hogy melre van a volt fonokonl,
Ors6s professzor. Azt feleltem, hogy azNSZK-ban, mert a

katyni iigy miatt nem maradhatott Budapesten. Avdejev
dtih6sen kitort: "Nalunk minden gyerek tudja, hogy azt mi
csinaltuk. Orsosnak van igaza, ds Nilrnbergben hazudott
Prozorovszky." A miniszt6riumban tett lifiogat6som ut6n is-

m6t ta161ko rtam Balj akinnal. . .

BALJAKIN SZARMAZASA

- Elmondta-e Baljakin, hogy mire celzott akkor, a Keleti
palyaudvaronT

Pontosan nem magyarazta el, de ismet figyelmeztetett,
hogy ne feledkezzem meg arr6l, amit tavaly a Keleti
p|lyaudvaron mondott. Mellesleg a honvddelmi
miniszt6rium el6tt nemes egyszeruseggel ezt a kdrd6st tette

fel nekem: Mit keresel te ezekndl az oroszoknill? Csodal-

kozvan6,ztemr6, mire igy folytatta: En nem vagyok orosz,

tatir vagyok, Kazfnyban sztiletteffi, a Fekete Sziz M6ria
v6ros6ban. Feltehetden a szarmazasa miatt is szimp atizfit
velem, csup an azert, mert 6n se voltam orosz.

- Onnekvolt meg egy emlekezetes beszelgetdse, aforradal-
mat megel1zd idciszakban. Mdgpedig Kadar Jdnossal.

Hog,tan jdtt ldtre a taldlkozas?

Ez julius 18-6n, szerdai napon tort6nt. A Pest megyei

p6rtbi zottsitg Arany J6nos utcai pirthilzitban kerestem fel
Khdir J6nost. 6 akkoriban lett a politikai brzotts6g tagia 6s

a pirt fotitk6rhelyettese. Mdg a nytr elejdn ftlembe jutott,

hogy Gegesi-Kiss Pdl, az orvosegyetem rektora olyan ki-
jelent6st tett velem kapcsolatban, hogy j6 lenne 6thelyezn\
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engem egy nagyobb viddki proszektfra dldre. Tudt am,hogy
Kelemen Endre ds Alapy Gyula kezevan a dologban. Kele-
men es kdztem mdr 1945 otafolyt a harc, mert nem voltam
haj lando elttirn i a hibds, vagy tudatosan hamis or-
vosszakertoi velem6nyeit. Alapy egyik ktjelent6sdrol is tud-
tam, amely szerint akaditlyozom a szoctulirtu igazsitgszol-
gtiltatdst, amidrt engem el kell t6volftani , va;y bele kell
keverni valamelyik kdmperbe . Tiz 6v alatt sok mindent
megdltem, de nem reagfiltam r6juk. Amik or azonban ezekrola kijelentesekr6l drtestiltem, rigy 6reztem, tennem kell
valamit' Kor6bban soha nem vettem igenybe protekciot.

rAnAn TUDoTT VALAMIT

- Ezek szerint segftsdget kert Kddartilt?

- Igen , QZ tdrtdnt. Kdddr fogadott, ds kortilbeltil n6gy oran
6t bes zelgetttink, ami ugy tdrtdnt, hog y enmondtam a ma-gam6t, 5 pedig tcibbnyire hallgatoli vagy hrimm.gott.
Besz6moltam arr6l, hog y a rosszakar6im rnity.n ldpeseket
tettek velem szembell. Be szdltem Kelemen Endre
mtikddes6r6l, arrol, hogy fut6szalagon gyirtotta a hamis
szakv6lemenyeket a politikai , vagy politikai jellegti perek-
hez' Monologomra Kdddr csak ritkan viiaizolt, akkor is
rdviden. Ilyeneket mondott; vannak meg hib6k, de azeft nema part felelos, mivel az ideologia ds a rendszer helyes,
csup6n egyes szemdlyek kcivetnek el hibdkat. probaltam
kizcikkenteni a nyugalm6b6l, em lekeztettem a vele szemben
alkalm azott eljar6sokra , a kinz6sokra, de minden
erSlkdddsem hilbav alo volt. Kct zismert, jeghideg
nyugalmabol nem tudtam kibillenteni. F,gysze, csak a
kovetkezoket mondta: Maga j6l tudja, hogi az tJr J6zus
Krisztus Isten fia volt, ds 33 dv alatt sem tudta megv6ltani

ezt a vil6got. Mi kommunist6k, nem vagyunk Isten fiai, 6s

mdg tiz eve sem vagyunk uralmon. Nem v6rhatja el, hogy
m6r minden rendben legyen az orszirgban. Kenetteljes
szavaira olyan dtihds lettem, hogy az asztalra csaptam es

megmondtam neki, ha ilyen htilyes6geket besz6l, akkor
nincs drtelme tov6bb t6rsalogni. Felflltam, 6s az ajt6 fel6
mentem. K6ditr felugrott, ut6nam jott, 6s a karomnti fogva
visszahinott. - Ne legyen olyan heves - mondta -, legyen
m6g egy kis ttirelemmel , virjon nyugodt&r, es ert mondja
meg az egyetemi hallgatoknak is. El6ru1om mag6nak, hogy
itt 6ssze1, okt6berben forradalmi fton meg fog viiltoznt a
helyzet.

UnUGY A MEGSZALLASRA

- Ez a kijelentes solcrnindent megmag/arcz abbol, amit Balja-
kintdt hallott 1955-ben, majd 1956-bon. ig,,tdtja dn is?

- Pontosan err6l van sz6. Baljakin figyelmeztetdse es K6ddr
szav ai e gy6rte lmtien b i zony itj 6k, ho gy a fonadal omnak vo lt
egy ilyen, a k6s6bbi c6loktol teljesen eltdr6 elozmdnye.
N6zetem szerint a magyar forradalom magvait P6rizsban
vetettdk el 1947. febru6r 10-6n. Ekkor k6t6ttdk me g a ma-
gyar-szovjet b6keszerzoddst, amelynek kovetkezt6ben
megszrint a hadi6llapot a kdt orszdg kozdtt. A megsz6ll6
csapatok elhagytAk az orszitg tertiletet, de visszamaradhat-
tak az rigynevezett ftvonalbiztosft6 egys6gek, mivel
Ausztria egy resze orosz megsziillirs alatt maradt, 6s e csa-

patok ell6t6sa Magyarors zhgon kereszttil tort6nt.

Arra gondol, hogy ctz oroszoknak szilksegilk volt
valamilyen ilrilg1tre ahhoz, hogy a magyarorszdgi meg-
szalldst hosszabb idcire bebiztositsak?
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- Ismerve az oroszok mentalit6sat, biztos, hogy nem gon_
doltak a kivonuldsra. A "megbonthatatlan,, szovjet_ma gyar
bar6ts ag, m6s sz6val az *,it,ir megsz6ll6s drdekdben
beleepftettek, belecsempesztek a b6ke izerzod.sbe egy pa-
ragrafust, amely lenyegileg az egesz szerzodest egy ertdk-
telen papfrd atabbi degrad illta. Kikotott6k, hogy amennyi-
ben fenndll a fasizmus visszatdrdsdnek a veszdlye, akkorjoguk van Magy arorszdgrabevonulni. A ves zelymegft6ldse
termeszetesen t6ltik ftiggott. Az 1955. m6jus 25-enkot6tt
oszttak semlegess6gi szerzodds jol mu tatji u, imperialista
szovjet politika valodi arcat.Ilyen szerzoddsre a nem zetkozijog szerint semmi alap nem volt, hiszen Ausztria nem viselt
h6borut, nem allt vele harcban a Szovjetuni6. Csap atai a
ndmeteket tildozve kertiltek Ausztria tenilet.re.

- Es mi a helyzer ::::::;:

- A pdrizsi szerz6d6s alapj fn 1956 oszereMagyarorszagnak
is megszdlldsmentesnek kellett volna lennie . Ez azonban
nyilv6nval6an nem illeszkedett az oroszok strat6giai
elkepzel6seihez- Az ausztriai kivonul6st teh6t ugy kellett
megrendezni, hogy a nyitott kapu Magy arorszag meg_
sziillSs6val bezfrhato legyen. Erre adott lehet6seget a
"fasizmus visszatdrdsdnek veszdlye" kit6tel. A KGB-nek
igen nagy gyako rrata volt a poritikai provok6ciok meg_
szervezdsdben. Magy arorsz6gon megkcinnyftette a hely_
zetet az, ho gy szitm f thato tt a p irtapp ar ifiusra, a rend6rs e gre,
az AYH-ra, a katonai tisztikur jelent6s r6sz6re.

- On igen tajdkozottnak ldtszik ezekben a kdrddsekben.
Hiteles forrdsok alapjdn mond velemenyt?

- Valamennyi kapcsolatomr6l 6s forr6sr6l ma sem szeretn6k
nyilv6nosan szolni. De jo lelkiismerettel mondhatom, hogy
hiteles forr6sok alapj6n mondok velemdnyt. Tartoz-
kod6somnak csup6n egyetlen oka van: nem szeretndk olyan
embereket megnevezni, akikhez csal6di kapcsolatok is
ffiznek.

- Akkor talan maradjunk a konkret informaci1kndl.

Olyan befoly6sos t6rsas6gba jartarrl ahol a semlegessegi

szerzod6s megkot6se ut6n azvolt a beszedtema, hogy mi lesz,

ha az oroszok Magyarorszhgot is kitirftik. Ez osszefugg6sben

volt azzaI, hogy a pesti zsidos6g koreiben a semlegessdgi

szerzodesk0test kdvetoen val6s6gos p6nik tort ki. Egy k6s5bbi,

magyar orszilgi pogromt6l feltek.

PERMANENS ATUENTES

- Nem tart attol, hogy a kijelentesei miatt antiszemitdnak
tartjak?

Rem6lem, hogy nem tartanak annak. Zsido szarmazhsu

s6gorom volt, 6s el6ruloffi, hogy 1944. mdrcius 19-6t

k6vet6en dletem kock6ztathsixal t0bb zsidot is megmentet-
tem a deport6l6st6l. Azt kell mondanom - sok zsido osztja
ezI a velemdnyt -, nem volt helyes az a torekvds, amellyel
1945 ut6n a zsrdos6g egy rdsze vezeto 6ll6sokat igyeke zett
biztositani a maga szitmfra a korm6nyban, a pfrtban, az

6llami gazgatisi szervekben - ezen beltil az AVH-ban, az

egyetemeken , dzAkadd mi'6ban 6s sorolhatn6m. Erthet6 volt
az aggodalom azokrdszer,dl, akik a hatalomba be6ptiltek, 6s

a diktatura fenntart6s6ban segedkeztek. A megold6st aphrt
vezetosdge a perrnanens 6tmenetben, 6tment6sben Iatta.
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- On szerint melyek voltak ennek q megoldasnak a gyakor-
lati lepesei?

- Pdld6ul a Pet6fi Kcir letrehfv6sa. Sokat beszdlnek ma a pet6fi
Kcir fonadalmi szerep 6rol, de hallgatnak arr6l, hogy a p6rt-
kO zp o nt I e any v tilalatav o I t, e s ko m o I y s ze re p et j ifiszoi *6than-
gol6sban. A p6rtban K/ss Kdrolyvolt azwitryitoja ds a felel6se.
6:elcilte ki a megvitatando tdmak at, azok el6ad6it, s6t me g a
kcizbeszolok szemdlydt is. Tanczos Gaborpedig afr,tette, amire
Kiss Karolyt6l utasftast kapott. A kor mtikodtetdsdvel kapcso-
latban az volt a piffielgondol6sa, hogy zarthelyen, lailcin bozo,
ffileg drtelmisdgi erdekcsoportok kepvisel6i ftlelem n6lktil ki-
mondj ik; az6vek sordn felhalrn ozodoft serelmeiket, csal6d6sai-
kat. Ennek a futballmeccsekhez hasonl o, gozkereszt6 szerepet
is szantak.

ARIZONYITAS KENYSZERE

Azt allftja, hogy az fr6k lazadasa nem volt dszinte es
spontan?

Flismerem, ma mar nehez bizonyftani, hogy az fr6k
szovetsege, illetve annak valamelyik tagia kapott-e utasft6st
a p6rtkcizpontb6l. De nehez elkepzelni ds elfogadni a
megtdrdsdt p6ld6ul annak a Meray Tibornak, aki szerin t az
elvetemrilt amerikaiak haldlos betegsdget okoz6 bakt6riu-
mokkal fertozott cserebogarakat sz6rtak Korea fbldj6re.
Sokan attol tartottak, ho gy atdrt6nelem fintorakent megesik
veltik &2, amit Pet6fi igy fogalm azott meg: Hab6r fel6l a
gfilya, / S alul a viznek irja, I Azert a viz az ur! Emiat t arra
torekedtek, hogy megfelel6 poziciot biztosftsanak rr,,,
guknak az rij rendszer soraiban.

- Eszerint aforradalmat csupan eg/ allamcsfny alcazqsara
akartak felhasznalni?

- Forradalom, ellenfonadalom vagy dllamcsiny nem lehet-
s6ges nemi lovolddzds n6lktil. 1956 oszen Pesten a vil6g
kozvdlem6nydnek egyesek meg akart6k mutatni, hogy
fasizmus, feh6rterror, antis zemitizmus van, ez6,rt az oroszok

beavatkozasa, illetve bennmarad6sa jogos. Ne feledjtik,
hogy a polg6ri lakoss6g kezdben nem volt fegyver. Az
ugynev ezett ellenforradalom megsz ewezoinek ezert gon-

doskodniuk kellett arc6l,hogy a harcosok kezebe valameny-
nyi fegyver kertiljdn. Kopacsy Sandor olyan utasit6st adott
a rendSrdknek, hogy megt6mad6suk esetdn ellen6ll6s n6lktil
azonnal adj 6k fLt fegyvereiket. 1956. okt6ber 23-tn este 8 6s

9 6ra kdzott a saj at szememmel ltttam a Mad6ch koruton,
amint a kdk rend6rok puskdkat osztogattak a for-
radalm6roknak. Ndzetem szerint Maldter Pal szerepe sem

eg6szen tiszt a. 6 a megbizhatatlan szemdlyekbol verbuvillt,
rigyne v ezettmunk ilszirszl oalj ak p aranc s noka vo lt. A K i I i fn-
laktanya kevds fegyveruet6t szigoru orizet alatt, a vasajtos

fe gyv e rs zo b ihantartottAk . O kt6b e r 23 - 6t m e ge I ozo en azon-
ban sok fegyvert sztilitottak a laktanyfrba,6s alig ori^ek.
Vannak, akik ugy velik, hogy az ottani munkhszhszloaljnak
is a terveknek megfelel6en kellett fellfnadni. Maldter P61

tirgyal6sa is felvet ndhfny kdrddst. Jozan dsszel felfoghatat-
lan, hogy az orszhg vddelmdt ir6nyito hadtigymini szter

mi6rt megy szemdlyesen az ellensdg tthoritba, mindenfele

el6zetes btztosit6s 6s vddelem ndlktil. Szrics Miklos
vezlrkari ezredes m6r okt6ber 20-6n parancsot kapott a

honv6delmi minisztert6l, hogy kdszitsen egy riadotervet, 6s

gondoskodjek a f6v6ros fontos objektumainak katonai
v6delm6r6l, tekintettel egy v6rhat6 ellenforradalomra.
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EL6KftszrrETT LEpES

Van-e tttdomasa arrol, hogyan viselkedtek az oroszok
oktober 2 3 -an?

- Ddlutin 5 es 6 ora kozdtt a Honvddelmi Minis zteriumban
Tyihonov, a tanacsadokdnt mukodo oros z altihornagy rn6r
tudta, hogy Budapesten ellenforradalom van, amelynek
f everesere a magyar honveds6g kdptel en, ezert sztiksdges a
szovjet csapatok beavatkoz6sa. A miniszteri kozvetlen tele-
fonvonalon felhfvta Antonov hadseregtabornokot, a Vars6i
Szerz6des vezdrkari fonoket, es engedelyt kert tole, a
szdkesfehdrv6ri gdpesftett hadtest Budapestre valo ren-
delesdre es a bevetesre. Antonov megadta azengedelyt.

- Ilyen dc)ntest nyilvan nem hoznak megfetelci elcikeszftes
nelkill.

En is ugy velem, hogy egy ilyen nagy horderejri, vilag-
politikailag is sulyos intezkedest csak alapos el6keszitdssel
6s a legmagasabb szintu jovahagy6ssal lehetett hozpi. Tyi-
honov feladata csup anazakcio idopontj anakkijeldlese volt.

Bnnri Attila

fI. sz. Ftiggel6k

- A Hunnia cfmti.fttlyoirat ]994. oktoher 59-i cikke -
A magyar 56 hattere

OTSZAZ GRAMM PRAGAI SONKA

A memoar befejezetlen. Legalabbis dr. Tamaska Lorand
ennyit kitldtitt el a Flunnia reszere Aachenbdl. (Itana pedig
rdvidesen meghalt.

Van-e risszffiggd,s s ket e,senteny kozolt, nem tudjuk. Az
viszont bizonyos, hngy a kezirat szerkesztcisegilnkbcil
honapokra eltrint, hiaba forgattunk fc)l erte mindent - nem-

regiben vi,szont szemi,tnkbe tt[nt, nem is elrejtve...
Kozreadjuk, rnert alapvetoen fontos kordokumentumnak

tartjuk. Lenyeges hozzaj arulas az 5 6-os forradalom,
Mogyarorszag I94 5 utani helyzete de altalaban a

tdrtenelem j obh megertes ehez

I.

l. Bill Lomaxot 6n nem tartom illetekesnek abban, hogy
az 1956-os esemenyeknek "legjobb ismeroje ds

magyarazoja" legyen.
K6nyve szamos helyebol kitunik, hogy baloldali, marxis-

ta be6llitotts6gir, es mint ilyen, termdszetszertileg nyiltan
vagy nem nyiltan, de arra torekszlk, hogy "megmagyarftzza
abizonyitvtrnyt" - hasonloan, mint a "Luk6cs-iskola" tagiai,
hivei (Feher Ferenc, Heller Agnes stb.) , hogy hogyan
drtheto az ffieg, hogy a "megvalosult szociahzmusban, ahol
a mtrnk6so szthly van hatalmon" es igy a politikai es

gazdas6gi allamberendezes marxista elvekre, vagyis a
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"tudomanyok tudomirnyara" van alapozva ott a
munk6soszt aly l6zad, fel a marxista rendszer ellen.

Nem szabad figyelmen kfvtil hagyni, hogy Lomax nem
magyar, igy nem ismeri szemdlyes megtapasztalasok (ital
az 1956-os - ill . azelotti - magyarorsz|,gi allapotokat. Nem
volt - hogy a marxizmus mellett rnurud;ak - a tortenetek
me gertesehez elengedhetetlentil sztikseges "os ztitly-
elmenye". Nem is lehetett, mert 1956-ban 12 dves volt es
meg aztsem tudta, melre van Magy arorszag. Disszert dciojtfi
es kdnyvet joval kdsobb, masoktol hallott 'oismeretek,,
alapj fn ifia meg. Kik voltak a "thjekoztat6i"? Nem tudom,
de gyanfthat6, mert egyeseknek az amegallapitdsa, hog y a
"szocialista" Lomaxot nem tevesztette meg a mag Jar emig-
rhcio azon tulzott propagandaja, miszerint a "fbrradalmat"
az irok (MerzY, Aczel stb.) "l5zad6sa" inditotta el. Lomax
ford itva iteli meg a hely zetet: els6dleges volt a nep
mozgalma es az ir6k, az ertelmisdg csak m6sodlagosan
csatlakozott hozzit Lomaxnak ez a megallapit6sa teljesen
helytelen es vil6gosan mutatja, hog y o "marxista tort6n 6s,,,, ,
vagyis nem tortenlsz, hanem "ideol6gus", aki nem a,ra
tdrekszik, hogy tortenelmi esemenyeket objektfve
kidrt6keljen 6s ismertessen, hanem arra, hogy a t6rtenelmi
tenyek ftlrem agyaritzasdval hogyan lehet Marxnak valame-
lyik tdves tdteldt igazolni. Minden alapot nelkril6znek az
olyan kijelentdsek, hogy "Nincs senki, nemcsak nyugaton,
de Magyaro rszagon sem, aki tobbet tett vol na a forradalom
igaz tdrtdnetdnek... megismer6sddrt. " Ennek a mondatnak
majd minden szaYa valotlan, mert Lomax nem tirta fel igaz
toftdnetet egy nem letezo forradalomnak.

1956 oktobereben ugyanis - valoj6ban - nem volt ndp-
felkelds, sem forradalom vagy ellenforradaloffi, hanem egy,
az oroszok ds a part iiltal mdr 1955-ben kitervelt, kdsobb
megszervezett es 1956. oktober 23-6n cdltudatosan "kirob-

bantott" puccs, egy 6llamcsfny, ffielynek azl kellett szol-
galni, hogy az orszhgot l5 eve megsztillva tart6, gyarmati
modra kizsakm|nyolo orosz csapatoknak ne kelljen
kivonulnia es azt koveto "6t perc mirlva" (Maros6n Gyorgy
ktjelentese a KB egyik tilesen) ne kelljen a szovjet szuro-
nyokra, tankokra t6rnaszkodo partnak, politikai rendszernek
osszeomlani. De minde zekrol kdsobb.

2" Nem tetszik nekem a "bizonyitvanyt magyarazlk"
kozott Gosztonyi Peter sem. En ovele i 956-rol szem6lyesen
egyszer beszelgettem, akkor is roviden, es benyom6saim
nem eppen a legiobbak voltak. Nyugati katonai szakdrtok
nern sokra ertekelik es ugy tudjak, hogy 1956. oktober23-6n
a Kilian-laktanyaban mint GL{-s tiszt teljesftett szolgalatot,
laktanya-tigyeletes volt es lovetett a Corvin-kozi "ellenfbr-
radalmi alvil6gi csocselekre". De h6t az vesse ra az elscl

kovet, aki rlem tevedett eletebeh., nent valtoztatta
velemenyet.

3. Fejto Irerencet ugyan nem tartom "marxista
tortenesznek", de legutolscl konyve: "Rekviem
egyn6hany tdves adata alap.j6n ketelyeim t6madtak adat-
kozl eseinek rne gbiz,hatos6gat illetoen.

Lehet, hogy amit leirok, kicsinyeskedesnek tunik, de en

mindig ahhoz a bdlcs megel apit6shoz tartottam magamat:
"Kicsiny dolgokban mutatkozik azuristen nagys aga", amit
term6szettudomdnyos szem ldlettel ugy fbrm ul|zok 6t, hogy
a termeszet nagyobb csod6ia zz, hogy egy hangya gom-
bostufej nagys 6gu fe.,ieben mennyi intelligencia van, mint
az, ttogy az 5473 g sulyu agyvelovel rendelkezo elellntbol
"betanitott errJei munk6st" lehet kepezni.

Ezert sz6momra a kutat6 tortdn eszt az apro r6szletek
pontos ismerete jelenti" Ezert nem tudom megerteni, de

megbocs6tani sem azta teved6st, amit Fejt6 konyvdnek243.
oldal in ir: "... ftrJ hez megy egy hires vegye szhez, Zucker-
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kandl Ernilhez" Z. E. soha nem volt vegyesz,, hanem
orvos' az anatomia professzora a bdcsi egyetemen es
raadasul meg magyar, mert Gyorben sztiletett I849-ben.
Ugyancsak Gyorben sztiletett I 861-ben fivdre Ott6, aki az
urologia tanara volt, ugyancsak a becsi egyetemen. A ma-
gyar Fejto Ferencnek igazhn lllene tudni a ezt a "kis mag yar
tortenetet" . Zuckerkandl Emil felesege rdv6n - Szepes Berta

ismeretsegben volt Rudolf tronorokossel, ak i az
iroasztalin 6116 emberi kopo nyin z. E.-tol kapta.

E,s mindj6rt z. E. ut6n, ugyancsak a 243. oldalon III.
Frigyes cs6sz tmalkapcsolatosan azt irja"de alig hat h6nap-
pal tronra kertilese ut6n meghal". A valosdgnak megfeleloen
h6rom honapot, helyesebben 99 napot kellett volna frnia, 6s
ezerl van az,hogy IIl. Frigyes a ndmet szakirodalomban, de
meg a koztudatban is, mint a 99 napos csaszar ismert.

II.

Most valamit rnagamr6l, mert szriksdgesek a tovdbbiak
jobb megertes6hez: 1940-t6l 1958-ig dol goztam a trX. ker.
t-lttOi ut 93. szam alatti egyetemi torvdnyszdki orvostani
intezetben, vegigmenve a szokasos egyetemi ,,szamar-

letrdn": gyakonnok, tan6rsegdd, adjunktus, megbf zott in-
tezetvezeto" 1944. oktober 17-en lettem a Budapesti
Rendor-fokapit6nysag "ktiltelki" (vagyis a 22 elSv6ros)
rendorboncnoka. 1945 tavaszan Budapest, kesobb "Nagy-
Budapest" rendorboncnoka es a Pestviddki Torv6 nyszek (Fo
u. 40.), tehtfi Pest vm. orvosszakertoje. 1958. augusztus-
1 96 I . j ulius kozdtt a pdcsi egyetem tcirv. orvostani in-
tezelenek tanszekvezeta docense. 196I . december I -jdt6l
elek Nemetorszagban, itt is nyugd ijba vonul6somig ( lgg3.
december I .) tudorn6nyos fdmunkatdrs egyetemi tntezetek-
ben, torvdnyszeki orvosszakdrt6. Ezen hosszir id6 alatt is

foglalkozilsom termdszete miatt sok olyan dolgot, esemenyt
dltem, tudtam ffieg, melyek vagy teljessegtikben nem is-
meretesek, vagy a valos6gnak nem megfeleloen vannak
dokument6lva.

Tanitomesterem Ors6s Ferenc professzor volt, akirol a

Tudomanyos Akademia kiad6s fhan megieleno Eletrajzt
Lexikonban meg ma is az olvashat6, hogy akatyni tigyben
a nemetek felkdrdsere hamis orvosszakertoi vdlemdnyt
adott, ezert a ntirnbergi perben nemzetkozi h6borus bunos-
nek rninosftettdk, 6s mint ilyet 1949-ben a Magyar
Tudom6nyos Akademia kizfrta soraib6l "Igy "bizony(t" az

ir6sos dokumentum, holott 199 | tavaszan, nagy vonakod6s

ut6n - kor6bban meg tagadta - Gorbacsov beismerte, hogy
a katyni b unc se l ekm eny Szttilin szam ltlfxa f nando . E z azon-

ban azI is jelenti, hogyha nincs gorbacsovi beismerds, akkor
Katyn mindvegig a nemeteket terheli.

En azonban mar 195 6 maJus6ban Mos zkvfhan autentikus
orosz szemdly szf$6b61 hallottam, hogy a katyni "piszkos
munk6t" a KGB vegezte. Ezt nekem AVDEJEV orosz or-
vost6bornok, a Voros Hadsereg torv. orv. szolgtiathnak
vezetdj e mondotta hivatali szobhjitban [Jgy gondolom,
mert a torvenyszeki orvostan mellett szabad idomben min-
dig tortdnelmi tanulm6nyokkal fogl alkozt&ffi, hogy ilyen 6s

hasonlo ismereteimet meg kell ordkitenem az utokor
szdmara.

"Bevezetestil" az 1956-os esemenyekhez egy m6sik
peld6t is emlithetek.

A Magyar Nemzet 1991. oktober 28-i szftmaban az all,
hogy leleple ztek a kivd gzett Dudas Jozsef emldktablaj|t a

Frankel Leo utc6ban. Sem a hir, sem az emldkt6bla fel irhsa
nem felel meg avalosagnak, mert of I 957. januAr 2l-6n nem
yegezhettdk ki, mert m6r janu6r 19-dn, egy szombat dele-
l6ttjen Szalma Jozsef AV[{-s ornagy agyollverte a Gyors-
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kocsi utc6ban. Ekkor hivta aGyorskocsi utca a BM bunrigyi
laborat6rium fhan dolgoz6 dr. Fdldes Vilmos rend6ror-
nagyot a "kihallgatds" kozben hirtelen meghalt Dud6s ha-
lottkemleldsere. Dr. Foldes azonban nem volt taliilhato, mert
6n aznap ddlelott kikilldtem boncolni egy Goddll6 melletti
faluba . rgy a halottkdml6st dr. F6ber viktor honv. or-
vosalezredes, a Honved Kdzponti Korhdz (Robert K6roly
krt. 44. sz.) korbonctani osztfily6nak vezetoje vlgezte ds
6llitott ki halottvtzsgitlati leletet "hirtelen szfvhal6l" diag-
n6ziss al.Ezert mondom, hogy Dud6st nem yegezt6k ki, mert
halottat nem lehet kivdgeznr, legfeljebb holttesftt
" szemtanf k " fe lrevezet6 s e c 6 lj ab6l fe I aka sztani .

Dud6s aktdja megvan vagy a Hadtort6neti Intezetben,
vagy azlJjabbkori Magyar Levelthrban Ugy tudom, hogy
az aktttban nem talalhato a minden kivegzdsr6l keszftend6
rigyds zi jegyzokonyv.

Ez a kiragadott kdt pdlda mar mutada, hogy mennyi
"gy6nnival6m" van a tortdn6szek szdmara, melyeket nem
vihetek magammal a sirba. Meg kell teh6t frnom - 6s m6g
idoben visszaemlekezeseimet, amelyben az 1956-os
esem6nyeknek is soffa kell kertilni. A munka megfr6sa
azonban val oszinileg sok id6t fog ig6nyelni.

Ezert most az 1955-tel, 195 6-taI kapcsolatban egy
" elozetes" rovid kozlds :

Ott kell kezdenem, hogy 1955 janu ilrjaban megismertem
BALJAKIN orosz orvosalezredest, aki az ausztrtai szovjet
megsz6ll6 csapatok fohadi sziiltts6n, a Baden bei Wienben,
az ott mtikod6 katonai biros6gn6l teljesitett tciry. orvosi
szolgitlatot. Torzsbeoszt6sa az AYDEJEV t6bornok v ezette
katonai tdrv. orvostani intl,zetben volt (Moszkva, Hon-
vddelmi Miniszterium). Egy Kecskemdten ongyilkoss6got
elkovetett orosz fdhadnagyot exhum iiltam ds adtam
"feltilvdlem6nyt" az rigyben, melyet az AVH, hat6sk6ri

illetdkesseget durvAn megsertve, "megkavart" ds kerest e az

"aljas gyilkost" Kecskemdt lakosai kozott. BALJAKIN mint
megfigyel6 vett r6szt a boncol6son 6s igy alakult ki kozot-
tiink j 6 ko I I e gialitils, i I L . bar itts 69. A vdralkoho I -v i zs 96l atok-
rol irt egy mono grf.fritt, 6s ezdrt a h6tvdgeken tobbszor j ott
Bdcsb6l Pestre, hogy rntezetrink konyvtirfhan a temi$fthoz
tartozo nyugati, foleg ndmet irodalmat tanulm anyozza,
fotozza.

1955 osz6n Becsbol felhivott telefonon, hogy a sem-
legessegi szerzodes megkot6se kovetk eztdben a
f6hadtsziilfts elhagyja Baden bei Wient 6s a kozeli napok-
ban Budapesten halad kereszttil a tiszti szerelv6ny.
DdltAjban lesznek a Keleti p6lyaudvaron, kdtor6s eb6d-
sztinetet tartanak, okvetlen menjek ki hozzir, mert nagyon
fontos dolgot akar velem kozolni. Kimentem. Kdt orirt
besz6lgetttink, s6t6ltunk a peronon ds 6n - 6szintdn sz6lva

- el is feledtem megk6rdeznt mi6rt is hivott, gondoltam, el
akar bucsuzkodni tolem, mert val6szfnuleg soha tobbet nem
fogunk tal6lkozni. Amik or azonban j elzest adtak ktirtsz6val,
hogy a pihen6 lejirt, a tisztek es csal6dtagiaik (Baljakin
felesdge, Jelena is ott volt) beszftlltak a vagonba, a

szerelvdny m6r lassan mozgirsba kezdett, Baljakin a vagon
ldpcsdjen 611va a ftlemhez hajolt 6s majdnem szo szerint a

kovetkez6ket mondotta:
"Koll6gaurjol tudja, hogy az orosz csapatok elhagyjak

Ausztri|t ds annak az lesz a kovetkezmdnye, hogy
Magy arorszdgon lesznek bizonyos vfiltoz6sok. Ne higgyen
ezekn ek az 6tmeneti j elensdgeknek, nehogy elgalo ppirozza
magifi. mert annak kdsSbb igen htnrilnyos kdvetkezmdnyei
lehetnek. "

Akkor nem ertettem meg, hogy tulajdonkdppen mire is
cdIoz, mit akar mondani.
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195 6 mdjus6ban szerv ezett a szakszerve zeti kozpont egy
"ki r5,ndul6st" Kij evbe, Lening r6dba, Moszkv 6ba.
Vdletlentil tudtam ffieg, 6s az Orvos szakszewezet r6ven
sikertilt bejutnom a csopo rtba. Mivel ismertem Baljakin
moszkvai cfmet, azannal levelben drtesftettem erkezesem-
16l. Csod6latomra a levelet meg is kapta ds megdrkezestinket
kdvet6 reggel m6r vfrt a szitlloda elScsarnok itban A
moszkvai pfx napi tartozkod6sunkat majd mindig Baljakin
t6rsasagaban toltdttem, teljesen elszakadva a csoporttol 6s
nem vettem rdszt a hivatalos programban: kdpt6r, mgzeum,
kolho zlittogat6s. Mindezekkel ellentdtben 6n - igyielentette
a pesti illetekeseknek R,5zsa elvtdrs IBU SZ "kf s6r6"
(valoj ibanAvH-s fohadnagy) - reggeli ut6n "elttintem" egy
magas rangri szovjet tiszt t6rsasdgdban es csak vacsorara
kertiltem el6. Feltetelezhet6, hogy mint tanu vagy szakerto
szerepeltem Farkas Mih6lynak a mos zkvai katonai bfros6g
el6tt folyo perdben. Farkas Mih aIy 1953 julius6tol kezdve
nem volt ugyan honvddelmi minis zter, de megmaradt
vezdrezredesnek 6s miniszteri posztj frol ugy v6ltott6k le
"eleg6nsan", hogy Moszkvftba ktildt6k "tov6bbkepzdsre " a
hadi akad6 mifra. Nem tudom, hogy 195 6 majus6ban tartott-
e mdg "fej tagito" kikepzdse, az azonban biztos, hogy lgs6
tavaszdn, de mdg a nydr elej6n is volt Moszkvitban, ds
igyekezett Mikoj6n segfts eget megnyerni a szemdlyet
fenyeget6 veszdly elh6rftilsfthoz. R6zsa velem kapcsolatos
"gyanujtfi" megerosftette az a teny, hogy Moszkv6bol
tortdn6 elutaz6somkor Balj akin egy "bfcsri ztato
ktilddttsdget" szerve zett, ami azt jelenti, hogy a kijevi
p6lyaudvaron a szerelvdny el6tt egy 5-6 tagbol 6116 orosz
tiszticsoport allt (koll6 gilk a katonai torv. orv. int6zetb6l)
vdros t6zsacsokrokkal, kis ajandekcsomagokkal, rfntitk a
kezemet 6s cs6kolt6k arcomat, jobbrol-balr6l, az orosz
szokitsoknak megfeleloen. A j el ene thez - melyet utazotdr-

saim a vasfti kocsik ablakAb6l bamultak -hozzinaftozik az

is, hogy ugyanakkor kullogott teljesen dsszetorve, civil
ruh6ban (kdk szovet, diszkrdt csikoz6ssal) FARKAS Mi-
h61y. Egyesek k6s6bb Pesten tudni vdlt6k, hogy turista utam
tulaj donkeppen egy " 6lc 6zott ktildetds " volt azzal q

KADARt6I kapott megbizatasomnak megfelel6en, hogy a

moszkvai elvt6rsakn6l MUNNICH Ferenc (akkori
moszkvai kovet, csal6dunk r6gi jo barittja, apitm egyetemi
kollegaja) bevonfr"stxal 6s segitsegevel 'J61 elilztassam a

>Farkasokat((" (Mih61y 6s Vladimir), 6spedig nem annyira
politikai okbol, mint ink6bb szemdlyes bossztib6l, mivel
kapcsolatban nem annyira Vladimir vallat6si m6dszereire
kell gondolni, mint ink6bb arra, hogy Khdir feles6ge miatt
feltdkenykedett F. V.-re, mert felesdge, MARIA kor6bban
mint AVH- szinados Vladimir beosztottja volt 6s a "nacsal-
nyik" meg nem engedett modon kdzeledett az (akkor meg)
csinos 6s eleg6nsan oltdzkod6 fiatalasszonyhoz. Vladimir
m6g ma is azt iillitja, 6s ezdrt K6dAr, ktildnosen azonban
kozvetlen k6rny ezete a legvalotlanabb r6galmakkal:
fogkiverds, koromkiszakiths, herezf zas, szi$ba hugyo zas

v6dolj fk ot 6s terjesztik v6ros-orszhgszerte. Es engemet is
a k6s6bb megirandok alapjtn K6d6r "kcizvetlen

ko rny ezetehez", fe I e s 6 gd nek b o s s zuert I i he g 5 roko n sdgftho z
s o ro lt ak. Az igazsttg azonb an az, hogy K 6 dirr - szavai s ze ri nt

- Vladimirra feltdkeny nem volt ugyan, de va16, hogy nenl
szerette. Ki nem Allhatta, de a26rt, mert bosszantotta, hogy
apjamikdnt tolja feljebb 6s feljebb az AYH rang -Ietri$6n. Itt
utalnom kell arra, hogy Vladimir felesege Berei Vera volt,
Berei Andor 6s Andics Erzsdbet le6nya. Andics Erzsebet
hug5t, Andics Gabriell6t pedig 1944 nyaran d61ut6n
maghn6r6kon 6n tanitottam, hogy le tudja tenni az orvosi
diploma elnyer6sdhez szriksdges rin. zfx6szigorlatot. L945
ut6n a Baj csy-Zsilinszky Korhhz igazgato foorvosa lett.
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Gabit dr. Janikovszky Bela evfolyamtdrsam ktildte hozz1m
"bizalommal", mert ismerte politikai felfog6somat. lg45
ut6n AVH-S ezredes lett - de nem orvosi, hanem nyo mozoi
funkciokat teljesftett. P6ter G6bor irn. bels6 kcirdhez (dr.
Timir Istvdn, dr. Janikovszky Bdla, dr. Decsi Gyula, dr.
B6lint Istv6n , Padirnyi Mih6l y) tartozott. Jani-kovszky volt
dr. Szonyi vallatoja, "leleplezoje" es igy a Rajk-per egyik
(?) elindftoj a. Szonyi azonban nem mondott m6st, mint amit
en (megint) mdr 1945 nyaran tudtam dr. Kuti (Kacander)
Gyula kolleg6mtol, aki Sv6jcban tanult, ott szerzett orvosi
diplom6t. A Liliom utc6ban lakott 6s igy lg45 nyaritnak
estdin sokat sdt6lgattunk az"Ul6i uti fek alatt" (Kosztol6nyi
Dezs6). Elmondotta, hogy Sv6jcban kapcsolatban volt
Sz6nyivel es azakkorihelyzetnek megfelel6en minden emi-
gr6ns igyeke zett drtestileseit a szovetsdgesek hirsze rzoinek
tovdbbitani, abban a remdnyben, hogy tesznek valamit a
fasisztilk feletti gyozelemdrt. Amikor az oroszok Ju-
goszlitviitt es Magy arorszag ddli rdszeit elfogl altftk, akkor
igyekeztek miel6bb hazajonni, ds kalandos utazassal,
Olaszorszhgon kereszttil a jugoszlflot< vittek 6ket repril6n
Szegedre . F-z az egesz alapja Szonyi 6s "csoportj6nak" az
amerikai?k, ill. Tito szfrm6,ra v6gzett
"kdmtev6kenys6g6nek". A Rajk-per irataiban az olvashat6
szo szerint, amit Kuti Gyula nekem mir 1g41-ben elmon-
dott. Kuti dr.-t is elftdltdk ds j o p6r 6vet tilt.

A belsS korhdztartozo Pad6nyi (Pil cz) Mihallyal 8 evig
egytitt jdrtunk a miskolci gimn6ziumba. lg36-ban
drettsd giztink, 6 mtiegyetemi, 6n orvoskari hallgato lettem.
1944 oszen 6 robbantotta fel Feh6r Lajossal a Gcimbos
Gyula-szobrot. Baloldali be6llftottsdgu volt, a fegyueres
ellen6ll6shoz csatlakozott, 6s igy nem csod6lkoztam,
amiko r 1945-ben az AYH-ndl taliiltam. Ny omozdsi, vallatoi
munkataab ovo alkalmas volt, mert apiaa Monarchia egyik

legiobb, legtanultabb kemelhtrito sztnadosa volt, 6s 1919-
ben a magyar Voros Hadsereg - ha jol tudom - kemelh6rito
fbndke lett, miert kdsdbb "kirfgt6k" a Horthy-hadseregb6l.
Szakm i$ixal azonban irodalmilag tov6bbra is foglalkozott
es egy ketkdtetes szakkonyvet irt a kdmkedds m6dszereirSl.

Pad6nyi Mihdtry az AVH-161 a Fdldmriveldstigyi
Miniszteriumhoz kertilt, lett annak fom6rnoke 6s mellesleg
az AYH fiile 6s szeme.

Nem pletyk6lni akarok, de mert van tapasztalatom ktil6n-
bozo szakm ilk,szervek "tdnymeg6llapito " rendszereivel, j 6l
tudom, hogy nemcs akazfontos, mit tud a besz6molo, harrem
az is - 6s ez talfin m6g fontosabb -, honnan tudj a azt, amit
mond.

Janikovszky Bela m6r 1945 el6tt kapcsolatban volt Khdfr
J6nossal, ismerte kapcsolatomat K6d6r k6s6bbi felesdgdnek
csal6dj 6hoz. Farkas Vladimir n6siil6se ut6n j6 ideig a Berei
csal6dnil lakott, j6 viszonyban volt Andics Gabival. Nem
csoda, ha ugy gondolt6k a "Farkasok", hogy 6n is Khditr
"kdzvetlen korny ezetehez" tartozom 6s a tdrtdn6sek vdletlen
idobeli egybees6se: azonos iddben Moszkvdban a l{on-
vedelmi Mini szteriumban, katon atiszti bucsriztatds a

moszkvai ptiyaudvaron alapjin arra a t6ves kovet-
kezetesre jutott, hogy 6n is azokkozetartozoffi, akik Mih6lyt
" elaztatthk" Moszkv6ban. Igaz ugyan, hogy kerestem a

tal6lk ozhst Mtinnich Ferenccel, de nem Khdhr meg-
bizitsirb6l, hanem azdrt, mert 195 6 mhjus6ban nem akartam
Moszkv6bol hazateffii, az ottani tdry. orv. tntezetben prof.
CSERBAKOV-n61, ill. az 0s sz-szcivetsdgi EU.
Mini szterium KO zp. Kutat6intd zeteben, prof. PRO-
ZOROVSKY-n61, a SZU tory. orvostani foszakerbj6ndl
akartam vagy egy fdl dvig dolgozni, hogy igy "er6sftsem"
pozicr6mat Pesten, 6s sikeresebben tudjak harcolni ALAPY
Gyula, dr. KELEMEN Endre 6s VIDA Ferenc ellen (akkor
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azIg. M.-ban a biroi 6s tigydszi feltigyeleti osztitly vezetoje).
Ezen ptr honapos moszkvai tartozkod6shoz kellett volna
Mtinnich Ferenc segfts6ge, nem is annyira "hivatalos", mint
ink6bb "nl aganjellegti". ugy gondoltam, hogy igy
viszonozhatja azokat a vak6cios napjait, melyeket joghafi-
gato kordban nagyap6m hazf'Jodn, szolojdben tdltott. A
tal6lkozo azonban nem.iott ldtre, most marnem tudom, hogy
bent volt-e a kovets6gen, de felesdgevel, BERENyI
Etelkaval sem beszdltem. Moszkvai tartozkod6sunk alatt
volt egy zfrtkorti df sz eloadits a Bolsoj Te{terben (Romeo 6s
Julia) a kiilfbldi diplom atitk, a m6jus l-jei tinnepsdgre
erkezett ktilfdldi ktildottsegek 6s n6menklatrira tagjai
sztrmht a. E na franc i a kove ts e g p aho I y fhantil tem, i gaz,nem
az elso sorban, hanem a h6tso szdkek egyik6n. A sztinetben,
a nagy elScsarnokban kerestem Mtinnich Ferencet, de itt
sem sikertilt vele beszdlnem.

Talan nem kell krilon kiemelnem, hogy az IBUSZ
eloirftsainak megfeleloen a csop ortvezet6nek tudnia kellett,
hogy "Barunykdi" hol vannak, es igy Rozsa "elvt6rs" is
tudta, hogy a Honv6delmi Minis zteriumban vagyok, ill.
megyek a kovetsegre Mrinnich Feren chez.

Most vissza kell ternern oda, ahol a tdrt6ndsek fonal6t
me gszakftottam: latogatds a moszkvai Honvddelmi
Mini s zteriumban, AVDEJEV orvostdbornokn6l .

E I 6 s zor m e gm utatta i nte zet6t, b e mut atottb e o s ztotd ainak.
Nagy teremben riltek - hasonl6an, mint az amerikai filmek-
b6l ismert nagy szerkesztosdgi hod6lyok , voltak vagy
3 0-40-en, mind torzsti szt, 6rnagytol felfeld.

A tdrvenyszdki orvostan minden fejezet6nek megvolt a
specialistaia, a celnak megfelel6en berend ezett
munkaasztallal.

Az intezet megtekintdse ut6n AVDEJEV fomdrn6ki
szobi$iha menttink 6s szakmai kerddsekr6l beszelgetttink.

Itt nem BALJAKIN volt a kis6r6m, hanem az Inturist hi-
vatalos tolm6csnoje. Olyan magas rangu szovjet polg6r
ktilfdldivel csak oroszul bes zelhet, amit a hivatalos
tolm6csnak kell 6tforditani es termdszetesen a ktilfbldi
beszed6t is. A tolm6csok, meg azlnturist valamennyi alkal-
mazottj a a K G B - hez tartozott. F,zertA V D E J E V ne m b e s ze I -

hetett velem "tanil" nelktil 6s ndmettil, bfr tudott (mult
idoben mondom, mert mar meghalt). Elmeselt konkret
esetet, kerte hozzaszol6somat, kritikamat. En egy ablak
melletti fbtelban tiltem, a csatlakozo fal elott tilltegy konyv-
szekreny (talfn osszerakhato Lingel), alul tdbb kis fiokkal.
Abban voltak aktak es fdnykdpfelv6telek. Egy szet csak
AVDEJEV - hogy kenyelmesebb legyen - lerilt a padl ora a

konyvszekrdny e16tt, huzogatta a fiokokat ds nyujtotta
nekem a fenykepftlveteleket. lgazfm komikus volt a hely-
zet: egy fiatal kiilfrldi terpeszkedik a fotelben 6s a "l6bai
elott" ril egy szovjet gener6lis. A tolm6csno nem gyozte
szem6t mereszteni. Ebben a "csal6dias" hangulatu helyzet-
ben kerdezi t6lem AVDEJEV: "Hol van a volt fonoke, Ors6s
professzor?" - Mire en: "Hol? H6t az NSZK-blfr, a katyni
tigy miatt nem maradhatott Budapesten"" Mire AVDEJEV
dtihosen kitdrve: "Ne is emlitse ezt a szart (igy mondta ex

verbis.) N6lunk minden gyerek tudja, hogy aztmi csin6ltuk.
Orsosnak van rgaza ds Ntirnbergben (ahol Katynt a ndmetek
szamli$irairt6k) hazudott PROZOROVSKY. 6 volt ugya-
nis a nagy perben az arosz orvosszakerto, mert 6 vegezle a

rnasodik exhum6l6st a Szovjet Tudom6nyos Akaddmia
egi sze alatt es a Szovjet Tudomdnyos Akaddmia BUR-
DENKO akaddmikus vezette "ktilOnleges bizottsdg"
velemdnye alapj6n allapitott ffIeg, hogy Ors6s hamis
szakdrtoi vdlemenyt adott. Erthet o ezert, hogy a mos zkvai
'I'udom6nyos Akademia pesti "kirendeltsdge" , zz itn. Ma-
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gyar, un. Tudom6nyos Akaddmi6nak is Ig4g-ben Orsost ki
kellett zfrni tagiai k6ztil.

AVDEJEV tgy folytatta: "Nem drtem
seket. orsos a legiobb szakembenink ds
teng6dni. Hfvj itk azonnal haza.,,

a magyar illetdke-
hagyjdk ktilfoldon

E zert irtam elobb,, hogy dn m6r 195 6-ban tudtam hitelt
erdemlo oro sz szemdlyisegtol azt megerosftve - amit min-
dig is tudtam , hogy a katyni t6meg m6sz6rlast a ,,di-
csoseges Vorcis Hadsereg" ds nem a Wehrmacht kovette el.

Nem hallgathatom el, hogy Katyn nem torvenyszeki
orvosi probl 6ma, hanem vil6gtcirtdneti rndrfrldk6, mert an-nak alapjdn tartotta meg Sztalin es utodai Hitler
" aiandekait": a Baltikumot, Kelet-Lengyelors zagot,
B essz arfhi6t, Moldv6t.

Az orosz-nemet haboru kitciresekor - mint iiltalinosanismert a Londonban mrikddo leg6lis lengyel korm tny
kerte Sztiilint, hogy most mint "szdvetsdges", k'ldje Ang-
liaba az 1939-ben orosz hadifogs6gba kertilt iengyel
tiszteket. Kb. 1 5 000. Sztalin a tegtctitonboz6bb - frasban
meg6rzdtt hazugsagokkal igyeke zett megindokolni a
tisztek szabadon bocsat6sd:nak, utazasainak elmar adis6t.
1943-ban azonban kidertilt a valodi ok: nem utazhatnak a
tisztek, mert mar 1940 otahalottak. Akkor pedig meg nem
volt ndmet katona orosz ftildon . Sztiilin ezta meg6llapft6st
a Voros Hadsereg "becstiletet" (??) sdrtonek 111onJo tta,nem
ismerte el a londoni legalis lengyel kormanyt, megszakitotta
a diplom actai kapcsolatot, ds egy uj korm6nyt kepezett
Moszkvdban dlo lengyel kommunist6kbol. Ezek kesobb
mint n'Lublini Korm any", lemondtak Kelet-Len-
gyelorszagrol es Sztftlin a tertiletvesztesdgdrt a lengyeleket
Kelet-Poroszors zaggal 6s a nyugati haiarnak az Odera-
Neise vonaldig valo kitol6saval potolta.

,

lzldstelennek tartom, hogy a lengyelek mindig csak a
rryugati hatfr garantfiilsfrrol, vagyis a Szt6lintol kapott
lraborus zsakm anyrol be szelnek, de mdlyen hallgatnak
Kelet-Lengyel orszagrol. Az oroszok fbld mukkanni sem
nrernek. Nap mint nap allnak el6 ujabb meg ujabb anyagi
kovetelesekkel a ndmetek okozta haborus pusztitasok fe-

icben. Valoj 6ban az oroszoktol kell nekik karpotlast k6rni,
rtrert Sztdlin engedelye nelktil (Molotov-Ribbentrop pak-
tum) nincs m6sodik vil6gh6borir. Szt6lin azonban azt m6r
1930 ota tervezte: egy altal6nos eur6pai h6boru kereten
vis szaszereznl mindazon teruleteket, ffielyekrol Lenin
I 9l 7-ben lemondott azert, hogy a nemet vezerkar segit-
segevel es penzevel hatalomra juthasson. F,zert tartottilk -
cs tard6k ma is - az orosz patriotak Leni nt haza6rulonak,
rnegfi zetett nemet tigynoknek.

Katyn es Kelet-LengyelorszS,g azert tartozik t6mdnkhoz,
rnert mutada, milyen triikkokkel dolgoznak az onoszok.
r\naiog a m6dszeruk 195 6-tal: "ellenforradalmat organizfi-
nak Magy arorszagon azert, hogy az 1947-es pdrizsi bdke-
szerzodes egyik paragrafus6ra hivatkozva tov6bbra is az
t>r szagban m aradj anak.

AVDEJEV-neI tett ldtogatas utan BALJAKIN-naI egytitt
hagytam el a Flonvddelmi Miniszterium epiiletdt. Elotte
rrllva kerdezte BALJAKtrN: "Mit csinal ma delut6n?" Mond-
tirnr: "Megyek azegyetemi tdrv. orvostani rntezetbe CSER-
IIAKOV professzorhoz, ott fogok egy kis eloadasttartani a
ntagyar torv. orvostan torteneterol." Mire BALJAKIN, tehat
cgy orosz aleztedes, egyenruhdban, Moszkvaban, a Hon-
vcdelmi Minisztdrium elott: "Mit keresel te ezeknel atetves
()roszokn6l? " Val oszinuleg nagy szemeket meres ztve
lrirnrultam 16, mert mindjart fblytatta: "En nem vagyok
orosz, tathr vagyok, Kazanyban sztilettem a Fekete
Sz,ttzmaria v6ros6ban" - s kozben dkldvel verte a mellet.
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