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Nagy Imre 6s a pesti Sricok

2007. okt6ber 11-6n, az e-mailemen tal6ltam
ezt a gyonyorti, magyar szivb6l fakad6 irist.Ez
aziris hosszri 6vtizedekig kerengett a vilfgban,
hogy min6l tobb, tisztaszdnd6kir ember megis-
merje. De most hazatlrtaz emigrici6b6l, mert
a legnagyobb szi.iks6ge erre azir\sra a mai ma-
gyar politikai vezetdsnek van. Bdrmilyen vil6g-
nezeti is az i1let6, koteles tudom6sul venni a

mirtir magyar miniszterelnok nemzetf6lt6
irisit. Mint magyar munk6s, megkdsztjntjm

Nagy Imr6nek ezt a szellemi hagyatdkot, mely
engem arrol gylzott meg, hogy Nagy Imre
minden helyzetben inkibb volt magyar, mint
kommunista.

Dr. Balog Srindor professzor rirnak pedig
azt koszonom, hogy j6 6rz6kkel 6ppen nekem
kiildte eI ezt a szimunkra fontos irdst.

Rdcz Sdndor
az 1956-os Nagy-Budapesti Kdzponti Munkdstandcs elndke

Nagy Imre (1955): ,,Aklikkvezetds, majd a sze-

mdlyi diktatilra szelleme srtIyos helyzetet teremtett
mds tekintetben is. Megsemmisitette azokat az erd-

nyeket, amelyek a pdrtnak is, a kommunistdknak
is becsilletet szereztek, ntjveltdk befolydsukat, az

irdntuk tdpldh bizalmat, amelyek remdnyt kel-

tettek a ndpben, cdljaik megval6suldsa irdnt. Fel

kell 1leszteni, ds ki kellfejleszteni ezeket az erdnye-

ket, amelyek mdr-mdr kihalnak a pdrt dletdbol6s

a kommunistdk magatartdsdb6l. Ilyen erdny a
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magyar ndp szeretete 6s megbecsilldse, a vele val6
szoros kapcsolat 6s dsszeforrottsdg a husdg a ndp-

hez, 1rdekeinek igaz szolgdlata. Ez a pdrt 6s min-
den kommunista erkiilcsi parancsa, ez a mordlis
alap, amelyen minden tevbkenysdgilknek 1pillnie
kell. Harcolni kell a humanizmus, az emberiessdg

elvdnek a kommunistdk tevdkenysdgdben val6 6r-

vdnyesill6s66rt 6s l1pten-nyomon le kell leplezni,

1lesen fel kell l6pni a ndpellenes tdrekvdsek ellen,

amelyek mind veszedelmesebb en uralko dnak dlla-
mi 6s pdrtdletiinkben. Ilyen erdny: az igazi haza-

fsdg a hazaszeretet 6rzdse, a ,,haza minden el6tt"
magasztos eszmdnydnek hu ds \nzetlen szolgala-

ta, amely nagyrabecsilldst keltett a kommunistdk
irdnt a legszdlesebb ndprdtegek kdrdben ds fokozta
ndpszerilsdgilket. AndlkilL hogy a tillz6 naciona-
lizmus, a sovinizmus elleni eszmei-politikai har-
cot enyhitendnk 6s teljes ideol6giai fegyverzettelfel
ne l1pndnk ellene, ott, aholfelilti afejdt, a proletdr-
nemzetkijzisdg szellemdben, mds nemzetek meg-

becsilI1sdvel egyiltt, dpolnunk kell a hazaszeretet

erdnydt, amit a magyar ndptdl idegen vezetSk a

sovinizmus alant as ij sztiindv eI igy ekeznek azono -

sitani 6s beszennyezni. Annyira el vannak szakad-

va a ndp lelkilletdtdl, a magyarsdg 6rzdseit6l, hogy
taldn 6szre sem veszik, milyen sulyos sdrelmeket

ejtenek a nemzeti iindrzeten. A magyar ndp nem

soviniszta, de nem is kozmopolita, nem is akar
nem isfog azzd vdlni. A ndpthl idegen, ostoba po-
Iitika, amely nem mds, mint nemzeti nihilizmus,
amely a hazaszeretet 6s nemzeti 6rzds erdnyeit el-

utasitja, magatartdsdval dppen a sovinizmus ve-

szdlydt szitja fel. A szocializmus nem fosztja meg

a ndpeket nemzeti jellegilktdl, nemzeti drzdseikt1l

6s sajdtossdgaiktol. Ellenkez1leg ezekkel minden
ndp gazdagitja a szocializmus egyetemes erkijlcsi
-etikai |rtdkeit. A magyar ndpnek a nemzeti esz-

m 6ny ekhez v al6 t 6 rhet etle n r aga szko dds a, hil s 6ge

a szabadsdg 6s filggetlensdg gondolatdhoz, amely
hosszti |vszdzadokon dt ttjrtdnelmdt formdlta,
erejdnekforrdsa volt ds lesz a jdvdben is, nem elit6-

lendd nacionalizmus, hanem a magyar ndp legne-

mes ebb j ellemv onds ai, nemzeti erdny ek, amely ek-

nek a kommunistdkban kell testet olteni\k, ha a
magyar nip hivatott vezetfi akarnaklenni. Akit a

magy ar ndp kdv etni hajland6 trirtdnelmdnek j 6v6 -

be vezet1 rdgds utjdn, annak szdmolni kell nem-
zeti tindrzetdvel, ,!s a nemzeti biiszkesdg Lrzdsdvel,

amire a kis ndpek, mint a mi ndpilnk, a magyar
is, taldn drzdkenyebbek, mint a nagy nemzetek.
A magyar tehetsdges, szorgalmas ndp, multja 6s

jelene egyardnt bizonyitja, hogy tudomdny, tech-

nika, muvdszet, irodalom, zene ds sport terdn mily
nagyszeril alkotdsokra, teljesitmdnyekre kdpes.

De nem kisebb dllam-alkot6 kdpessdge ds dllam-

fenntarto ereje. Minden ttirtdnelmi korszakban
kitermeli nemzeti gdniuszait, nagy dllamfdrfait

'!s 
hadvezdreit, akik a tdrsadalmifejl(idds ds dtala-

kulds viharos szdzadain dt elvezettdk az orszdgot

a szocializmus kilszdbbig. Ez a nemzet most sem

Iett kiskorilvd, most sem szorul gydmkoddsra,
megtud dllni a magaldbdn 6s abdkeszeretd ndpek

nagy csalddjdban, a szocializmus, az emberi ha-
ladds ilgydvel egyiltt, a nemzeti szabadsdg 6s filg-
getlensdg ilgydt is mdltoan kdpviselni ,!s el6revinni
tudja. Ezt azonban csak a ndpbdl eredt, a ndppel
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Egy sz6l vir6got!\sszeforrt ds 6rte kilzd6 vezetdk, a ndppel egyiltt
tudjdk valora vdltani. Ndlunk a mai vezetdk ok-

talan politikdja elnemzetietlenttds ritjdn akar a
szocializmus feld haladni, ami az ut6bbi idSben

mindjobbanfesziti abelsd ellentdteket ds olajat 6nt
a sovinizmus parazsdra, mert a magyar ndp, mint
minden mds ndp, a szocializmust ugy fogadja el,

ha nem kell feldldoznia nemzeti 4rzdseit, tudatdt
6s sajdtossdgait, amelyeket a szocialista tdrsada-

Iom kereteiben is tovdbb kivdn dpolni."

2008. febru 61 4. h|tf6. 16:03

Egy szSlvirdgot! - avagy A magyar felt6ma-
d6s csak'56 hagyat6k6b6l sarjadhat. V6szin6
Nagy Erzs6bet, a m6rtir miniszterelnok l6ny6-
nak besz6de a Hannoveri Magyar Egyesiilet
1988. okt6ber 23-i ilnneps6gdn hangzott el.

Kedves Bardtaim!
Mindenekel1tt szeretndm megkdszdnni a N6-

met Szijvetsdgi Kdztdrsasdgban 616 honfitdrsa-
im Also-Szdszorszdgb an mukijd| szervezetdnek,

hogy fdrjemmel 6s harcostdrsammal, Vdszi Id-
nossal egyiltt, - aki Magyarorszdgon kdzismert
muvel\ddskutat1, a forradalom alatt pedig az

Igazsdgnak, a forradalmi ifiilsdg 6s honvddsdg

lapjdnak egyik szerkesztIje volt - megh{vtak

magukhoz.
Meghivdsukkal, amit a mi kedves bardtunk,

dr. Edvi Pdter, az Onijk nevdben, megkap6 kijrill-
tekintdssel szorgalmazott, lehetdvd tettdk, hogy

egy szabad orszdgban, szabadon sz6lhassak az
1956-os Magyar Forradalom 6s Szabadsdgharc

kitdrdsdnek 32. 6vfordul6jdn. Elfug6dottd 6s

meghatottd tesz ez. Killtjnben sem vagyok sz6-

nok, kdtetlen sz6 nem kenyerem. Ktjzelebb dll
hozzdm a leirt kifejezds. Nem vagyok politikus
sem. Sohasem kdszilltem annak. Egy asszony

vagyok, aki 6rez 6s gondolkodik.
A mai ilnnep alkalmdval kdt gondolatkiirrel

ktvdnok foglalkozni: 1956 drtdkeldsdvei 6s az
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1 9 5 6 - o t m e gill et 6 n e m z et i ke gy elet t el. Rem dlem,

elndzik nekem, ha nem a pdrtatlansdg mezdben,

hanem a magam szubjektiv m6djdn teszem ezt.

Szdmunkra, a szabadsdg oldaldn dllok szd-

mdra magdt6l 1rtetddo kiielentdssel kell kezde-

nem: 1956. okt6ber 23-a nemzeti ilnnepilnk!

Mi ttirtdnt Magyarorszdgon ezen a napon?

A magyar ndp egy bdkds tilntetdsbdl kifeil6-

ddtt fegyveres felkel1ssel megddntdtte a magyar-

or szdgi sztdlinizmust !

Az 1956-os Magyar Forradalom 6s Szabad-

sdgharc az6ta rdszdvd vdlt a vildgtdrtdnelemnek.

A lege n dds szab ads dgkilzdelm ek s ordb a em elke'

dett!
Visszaeml1kezve a h6si napokra, hetekre,

h6napokra nem maradhatok ados e felkel1s, a

s z ab a d s dgh ar c, a for r a d al o m, a s zt dli n i zmu s fo -

galm dn ak d r t elm e zd s d v eI.

Az elvdllalt |rtelmezds mindig szemtlyes dl-

ldsfoglalds, igdrem, hogy az ilnnepi alkalom hoz

ill6 tiimdrsdggel teszem ezt.
' Mit drtek sztdlinizmus alatt? Hogy ldlotrr rrrrt,

6s hogy ldttam rdgen? Errdl kell sz6lnom cl6s:iit.

1930-ban. hdromdves koromban vill ki l\tt.'
be, majd onnan Moszkvdba Edasnr)'itttt, /rr1ql'

Apdmmal egyiltt lehessiink. 6 tkk,n tt ttt(tr.t'(tt
fdldkdrddst kutatta a Nemzclltiizi Art ttt ltttht

mdnyi Intdzetben. Visszatekintvt lilottt, lroty
elkdpesztb nyomorban dltilnk. A:l is rttt'ltrlcn,
hogy Apdm nemzeddke - minl kftlltb magant

is - mi6rt akart annyiru hinni agy httldog iii-
voben. Ez az illilzi6 volt uz egyetlen val6sdgos

6ltet6 er6. Ez a hit mentette meg a Szovjetuni6

ndpeit a mdsodik vildghdborilban. Ma mdr azt
is tudom, hogy ezt a hitet haszndlta ki Sztdlin
6s kiire. Keseru dolog megcsalatottnak lenni, de

jobb, mint hazugsdgban 6lni.

Pionir voltam,lelkes komszomolka. Ugy ndz-

tem Sztdlinra, mint egy istenre.

Impozdns volt, mdltosdgteljes, higgadt 6s ren-

dithetetlen. Szdp volt a szememben ez a h6hdr.

Tele voltam hittel, mikijzben nap, mint nap

tuntek el Apdm bardtai, a rdgi harcostdrsak,

bardtn1im szillei, hozzdtartoz6i - ds nem jdttek
vissza sohasem.

En azonban a rePill1tdren ldttam utoljdra
Apdmat, ahonnan a KGB 1956. november 23-

dn Romdnidba hurcolt el bennilnket. A hdrom,

startra kdsz gdpbdl az elsdbe 6s elsfnek szdllt fel.
Ez az utols6 eml1kem r6la.

Ma mdr tudom, amit Apdm haldldval tanil-
sitott, hogy a sztdlini rendszer a tdrtdnelmileg
kialakult pdrtdllam egyik formdja. Magyaror-
szdgi megfelelojdt Rdkosi 1pitette ki 6s Kdddr
restaurdlta az 1956-os Szabadsdgharc 6s Forra-
d alo m lev erd s 6v el egy i dej iileg.

Az dtdlt kimdletlen szem'llyes tapasztalatt6l
meggy1zve dllitom, hogy a pdrtdllam agressziv,

kegy etlen ds dlszent. Megtdvesztdssel manipuldl
Ndpszeru sz6lamokkal dlcdzza magdt. Elkdp-
r d zt at 6 kult iku s kilI s 5 s d gek e t alkalm a z. Emb e r -

dldozatok drdn prdsel ki megalomdnids, giganti-
kus l1tes{tmdnyeket.

A pdrtdllam egy sziik rdteg totdlis uralmdt
megval6sito, ndpellenes hatalmi szervezet.
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A pdrtdllam a legkimdletlenebb zsarnoksdgra

6piil. Onkdnydnek iddszakos mdrsdkl6ddse a ndp

m eghuny d s zko d ot t s d gdt 6l fi.rgg.
A pdrtdllam kdtsdgtelenill erot sugdroz: az el-

rettentds erejdt.

Az dtdlt keserii |vtizedek mondatidk velem,

hogy a pdrtdllam szolgdkat szill, 6s szolgdkat 16-

szesit kegyeiben. Megvesztegeti ds p6rdzon tart-
ja 6ket. A legkisebb vdtsdgdrt is rdpirtt a csel1dre,

akit - ha megpofozott - megaldzkoddsra, bocsd-

natkdrdsre kdnyszerit. Akit bdrmikor kirilg, s6t

likviddl, ha nem gazsuldl Egy ldncolat ez, ahol

a pffiszked1 szolga ugyanezt teszi a maga ke-

gyenceivel, Ie egdszen az utols| altisztig 6s hiva-

talnokig.
A kiszolgdltatottsdg a rendszer dltaldnos jel-

lemz6je. A megvesztegetds, a basdskodds, a hi-
zelgds 6s az aljassdg az uralkod6 l1tezdsi 6s ma-

gatartdsi m6dok.

A pdrtdllam kiiziimbdss1, fdsulttd, tehetet'

lennd teszi a megfdlemlitett tdmeget. Azutdn
pedig |retlennek, kiskorilnak nyilvdnitja. Az

engedelmes igav on6 dllap otdban ktvdn tar I o r t i

mindenkit.
De Apdm 6s bardtai pdlddidn ldttam, ltos,1',111

hozza ldtre a reformereket, akiket a .iav it ti s: ri t t

ddk vezdrel Hogy kdnyszeriti ki az cls:itttt ttt
dikalizmust is. Megszilletnek a bitor idlrtttd',
akik a pdrtdllam termdszetdt felisntr:ril' r1-s Aii.s

merik.
A kdvetkezetes reformerek rudikulizilodusu

szinte elkerillhetetlen. Es ha ez bekitvetkezctt,

akkor mdr egyiltt haladnak a volt reformerek ds

a radikdlisok. 6k azok, akik a lehet1sdg pillana-
tdb an szemb efordulnak a p dr tdllammal.

Fell1pdsilkkel felrdzzdk, magukkal ragadi dk
az elny omottakat, akiknek elfuj t ott alkotokdp es -

sdge, tettereje vulkdnkdnt ttir ki egy olyan tdrt6-
nelmi helyzetb en, mint amilyen 1 9 56 okt6b erdre

Magy aror szdgon ki alakult.
Mit 6rtek felkel1s alatt?
Azt az extatikus - egyszerre lelkes, megha-

tott 6s elkeseredett - tdmegdllapotot, amikor
az elnyomdssal szembeni tiirdkdpess1g vdget 6r.

Amikor a fdlelem helydt hirtelen a visszavdgds

spontdn indulatafoglalja el. Amikor az emberek

mdg a kdv etkezmdnyeket sem m,irlegelv e, puszta

kdzzel is neki mennek a hatalom felfegyverzett
er6inek. Es megtdrtdnik a hihetetlen: rohamuk-
kallegydzik ezeket. A velilk |rzdket maguk mel-

le dllitjdk. Fraternizdlnak. Egyiltt sdprik el egy

vdros, egy orszdgterilIetdn addigi uraikat.
Ez ttirtdnt Magyarorszdgon 1956. okt6ber

23-dn nemzeti m,lretekben. Ezdrt mondhatiuk
err6l a napr6l, hogy a magyar nemzeti felkel1s
ilnnepe!

Mit 6rtek szabadsdgharc alatt?
Azt a politikai mozgalmakkal, tdmegde-

monstrdci6kkal 6s fegyveres erdvel vivott kilz-
delmet, ami az emberi szabadsdgjogok kivivd-
sdra 6s megdrzds'ire irdnyul A szabadsdg vdgsb

vdllaldsdt 6rtem ez alatt, a megsemmisitdsdre

tdr6 elny om6kkal szemb en.

Ez a helyzet kiivetkezett be 1956 okt6berdben,

amikor a megmaradt, elenydszd szdmil dllam-
vddelmi alakulatok 6s a segitsdgilkre siet6 szov'
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jetek, el6szor, majd igdretilk ellendre november

4-6n mhsodszor lendilltek tdmaddsba, hogy a
kiv iv ott sz ab ads dgot eltip o rj dk.

A magyar ndp sohasem felejti eI azok h6si

helytdlldsdt, akik a Corvin kiizben, a Kilidn lak-
tanydban, a Szdna tdren 

'!s 
mdsutt, szerte Buda-

pesten 6s az orszdgban a hazafsdg vdrrel irt ttjr-
tdnelmi pelddjdt adtdk egy vildghatalom tillere-
jdvel szemben. Ugy tekinthetilnk rdjuk, mint a

rdgi gorbgdk a perzsdk oridsi sereg,ivel szemben

a vdgs\kig kitarto spdrtaiakra: Megcselekedtdk,

amit megkdvetelt a haza!
De tovdbb folyt a harc most mdr fegyvertele-

nill, szdzezres tilntet'lsekkel. Ekkor jdtsz6dott le
a magyar tijrtdnelem legnagyobb mdretii 6s leg-

hosszabb ideig tart6 dltaldnos sztrdjkj a.

Ezdrt mondhatjuk el, hogy 1956. okt1ber 23-

tol egdszen a Budapesti Munkdstandcs felszd-
molds dig szab adsdgharc foly t Magyaror szdgon !

Mit ertek forradalom alatt?
Azt a radikdlis vdltozdst, mely az addig ural'

kodo tdrsadalmi, gazdasdgi, hatalmi szerkezct -

a megddntdtt rendszer helydre rtjat 6llit.
Ez tdrtdnt 1956. oktober 23-dt6l, a .fblkcl,ts

gydzelmdt1l a szabadsdgharc leverdsdig. A rlik
tatura \sszeomlott. Szabad sajt6, szabod titlio
szilletett.

O nt ev 6keny en s zerv ez 6 d5 nemz e t 6 r s tt t, t r t r r t t

kdstandcsok, nemzeti bizottsdgok, uj i i fl t' d 6 d c

mokratikus pdrtok vettik kezilkbc u lt'g,yvcrcs
erdk, a kdzigazgatds, az ipar, a kereskcdelem, a

mez1gazdasdg - egdsz Magyarorszdg ji)vdidnek

kialakitdsdt.

Rijvid ideig tart6 k{sdrlet volt ez egy ilj Ma-
gyarorszdg megteremtdsdre. De ez nem vdltoztat
azon, hogy 1956-ban egy ilj tipusti ndpuralom
l|trehozdsddrt foly6 forradalom volt Magyaror-
szdgon. Ez a tdny az 1956-os magyar forrada-
lomnak kiemelkedI helyet biztosit a sztdlinista
diktaturdk elleni kilzdelmek sordban. Ez a tdny
az 1956-os magyar forradalomnak vildgtdr-
tdnelmi jelent6sdget ad. Ezdrt emldkeznek meg

ezen a napon az 1956-os magyar okt6berrol a

szabadsdgszeretf emberek szerte a vildgon.
A nemzeti kegyelet ilgydhez |rkeztem.
1956 leverdsdtdl kezdve a teljes jogfosztottsdg

dllapota, a legbrutdlisabb Ankdny nehezedett az
orszdgra. Ezt nem lehet, sajnos * bdr lehetne! -
elfelejteni.

Evtizedes guzsba kbt\ftseget jelent ez. Elgdm-
beredtek, elhaldsnak indultak ettdl a nemzet tes-

tdnek tagjai. Ledllt a szellemi vdrkeringds, meg-

sziln6ben volt a nemzet agydnak vdrelldtdsa. A

fdktelen terror 6vei utdn sokat enyhiilt a helyzet.

A hatalomnak m1djdban dllt, hogy dttdrjen a

konszoliddci6nak tituldlt idoszak kormdnyzdsi

formdjdra: a ,,tiltds, turds 6s tdmogatds" eszkd-

zdnek vdltogatott alkalmazdsdval - cukorral 6s

ostorpattogtatdssal - operdlt ezekben az ugyne-
vezett ,,jobb id6kben", amikor fokr1l fokra egyre

inkdbb pazarolt ds elad6sodott.
Igazi vdltozds jelei csak a Szovjetuni6ban lejdt-

sz6 d6 gorb acsov i,,p eresztrojka" ds,, glaszno szty",

s a sztdlinizmus felszdmoldsdra irdnyul6 kovet-
kezet es tdm adds kib ont akozds dv al j elentkezt ek.

Ugyanakkorra, amikor a roppant sillyossd vdlt
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gazdasdgi helyzet is ktjvetelni kezdte a politika
ktndlta szelepek kdnyszeru gy arapttdsdt.

Sok minden vdltozott, de Kdddr mdg itt van:

Nem tilnt mdg el a megszeliditett, de sztdlini me-

todikdjil rendszere sem, bdr bomladozik. Egyko-

ri hivei is uj jelszavakat kezdenek hangoztatni,
noha persze fdltik a helyilket, fdlnek a vdltozds-

tol, s ha tudnak, tesznek is ellene.

Nem szab ad Kdddrt lebecsi.tlni. Noha mdr nem

f\titkdr ds nem tagja a Politikai Bizottsdgnak, Kd-

ddr nagy bajkever1. Vannak lekdtelezettjei, nem

kevesen pozfci\ban, 6s vannak megtdvesztett hi-
vei, mentegetdi mdg mindig. Nekik mondom: Kd-

ddrban hinni dletveszdlyes. 1956 novemberdben

irdsban garantdlta a szabad 6s sdrtetlen hazat6-

rdst otthonainkba valamennyiilnknek, akik ott
voltunk a jugoszldv kdvetsdgen - 6s Romdnidba

hurcoltakminket. T6rbe csaltak. Tdbb mintkdt dv

millva, 1958 decemberdben jdhettem vissza Edes-

anydmmal, hogy csak a magunk pdlddjdt mond-
jam. Nagyon veszdlyesek lehettilnk, hogy Apdm

ds tdrsai kivdgzdse, ndhai fdrjem, ldnosi Ferenc 6s

kilzdotdrsai bebijrtiinzdse utdn mdg ennyi ideig

Calimanestiben egy vaddszhdzban kellett ben-

nilnket, as szony okat tartani, rom dn fegyv eres ek

6s v 6reb eik 6r izetdb en.

De hadd mondjak el egy tdrtdnetet Kdddrr6l
ds Apdmr6l:

1954-ben megldtogatta Kdddr Apdmat, hogy

hdldlkodjon azdrt, amit a kiszabad{tdsddrt tett.

Kdddr tudta, hogy Apdm mint akkori minisz-
terelntik minden eszkiizzel silrgette a bebljrtdn-

zijttek, az interndltak, a kitelepitettek hazaen-

geddsdL rehabilitdldsdt 6s kdrtalanitdsdt. Rd-
kosista ellenfelei viszont kdsleltettdk, ahol csak

tudtdk, ezt a folyamatot.
Apdru ezekkel a szavakkal hdritotta el Kdddr

kdsz1netdt: ,,Ugyan, ldnos! Te taldn mdskdnt
tettdl volna a helyemben?"

Kiddr mdskdnt tett. Eldrulta, politikdb6l ha-
ldlra itdltette Apdmat, s - ha igaz a kdltd Faludy
leirdsa ds nemcsak ldtomds - a kivdgzdsdt is v6-

gigndzte.

Kdddr mdg 1letben hagyott dldozatai kdzill is

sokakat megtdvesztett. De megtdvesztette Dub-
ceket ds nyugati vezetf politikusokat is. Ma mdr
azonban m6g azoknak a hiveinek is vdgs6 tdvo-
zdsra kellene k,lnyszeriteniilk 6t, akiknek 1956
messze van, mert a vildgon is alig voltak. Azok-
nak, akiknek kihagy, vagy fdlrehord az eml6ke-

zete, mint Grosz Kdrolyd amerikai iltja sordn,
ahol egdszen kdptelen vddakkal pr6bdlta meg si-

kertelenill Apdm eml1kdt befeketiteni. Az olasz

kommunista pdrt fatal vezet1i adjdk a pdlddt:
akik egydrtelmilen kidlltak'56 tiirtdnelmi nagy-
sdga mellett. 6k tudjdk,hogy 1956 6s Apdm te-

vdkenysdge azokhoz az erkijlcsi alapokhoz tar-
tozik, amivel egy baloldali mozgalom tekintdlye
6s bdzisa mdg egydltaldn megmentheto abbol a
kompromittdh dllapotb6l, amibe a sztdlinista
diktatilrdk l6te taszitotta.

1956 elesett, meggyilkolt ds kivdgzett hbsei

ugyanilgy jeltelen tdmegsirokban fekszenek ma
is, mint eddig. A hatalom urai szdmdra ez po-
litikai 6s nem kegyeleti kdrdds. Hidba dUitjdk az
ellenkez6jdt, igdrgetdseiket nem kdvetik a tettek.
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Vildgosan ldtszik a szdnddk: huzni az id6t, amig

csaklehet. Am tegydk. Medd6 dolog ez. A 30l-es

parcella ma mdr ugyanrtgy kitiiriilhetetlen tijrtd-

nelmi eml6k, mint a Kommundrok fala a pdri-
zsi Pere Lachaise-ben, abban a temetdben, ahol

mdr dll a mi'56-os mdrtirjaink iddn felavatott,
s ok akt 6l I dt o gat ot t e ml 6kmuv e.

Szeretndm, ha ismerndk a csalddom ez ilgy-

ben elfuglalt dlldspontjdt, amit irdsban kapott
meg t6lem 1988. augusztus 23-dn a Tdrtdnelmi

Igazsdgtdtel Bizottsdga aznapi teljes illLse. Leve'

lemben tiibbek ktiztitt a k|vetkez1ket trtam:

,,Apdm fdldi maradvdnyainak kiaddsdt,

ahogy eddig sem kdrtem, a tovdbbiakban sem

k,!rem, amig'56 ,!s az 6 emldk,lt, valamennyi

h ar co stdr s dv al egy et emb en, a hiv at alo s m agy ar

dllam nem illeti nemzeti tisztelettel 6s kegyelet-

tel. Engem ma mdr nem bdnt az a tragikus kdp,

amit a 301-es parcella lLtvdnya nyiljt, mert itt a
val6sdg a kend1zetlen arcdt mutatia, igy van ez

j0 esztendeje. Ez a tijrtdnelmi igazsdg tanubi-

zonysdga az elmrilt dvtizedek hatalmi ds politi-
kai erkiilcseir\l. Memento. Az dn szememben a

301-es parcella ma mdr kegyhely, amit megsz(tt-

teltek azok, akik ott nyugszanak."

Eddig a levdlrdsz.

Nincs kdtsdgem abban, hogy l|trehttzzuk Mtt

gyarorszdgon is a megemlLkezds mdltb .i(lk(pcit.
Mdg fontosabbnak tartom azonbttn u lisztalct

folyamatos kifqezdddsdt, aminek ncn lchcl scnt

formai, sem anyagi, sem politikai akadtilya.

Kdrem, hogy minden hazaldtogato magyar,

minden hozzdnk ldtogat6 szabadsdgszeretd em-

ber - Iegyen bdrmelyik nemzet fia vagy ldnya -
vigyen egy szdl virdgot a budapesti Uj kdzteme-

td 30l-es parcelldjdra! Tegye ezt azzal az drzds-

sel, mint ldnos vitdz, aki rozsdjdt az 6let vizdbe

dobja - mert a magyar tilnddrorszdg bajnokai

nyugszanak ott. Az 6 tetteikb1l, hagyatdkukb6l,

tiszta szdnddkaik megval6suldsdb6l sarjadhat

egyedill a magyar feltdmadds!
Egy szdl virdgot a 301-es parcelldra minden-

kit6l! Egy szdlvirdgot a nemzet sirjdra! Csak egy

szdl virdgot! Fogadjuk meg ezt!

Kedves Bardtaim!
Vajon a vildg hdny pontjdn gyultek ma 6sz-

sze emldkezd magyarok? Hdny helyen dgnek az

ilnnep pdsztortilzei? Hdny helyen dalol a levert

szabadsdgharcok utdn fej6t ujra bilszkdn fel-
emelS ndp, a magyar - sirva, vigadva?

Mi mdssalfejezhetndm be beszddemet, mint a
Kossuth-n6ta kdt vdgsd sordval?

Nagyon szerette Apdm ezt a dalt. Most is hal-

lom a hangjdt, ahogy 6nekli:

,,Elien a magyar szabadsdg!

Eljen a haza!"
(Irodalmi IJjsdg, Pdrizs, 1989. 1. szdm)
(Eredeti cim: A magyar feltdmadds csak'56

hagyatbkdb6l sarjadhat. Nagy Imre ldnydnak

beszdde a Hannoveri Magyar EgyesilIet 1988.

okt6ber 23-i ilnnepsdgdn.

Megjelent az irdsok nehdz idhkbSl - Vdloga-

tds a MUOSZ iirdktis tagjainak cikkeibhl ctm'
mel 1999-ben megjelent kiitetben - a szerk.)

Veszind Nagy Erzsdbet
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Kegyetlen eml6k

A Honlevdl iisiry 2007. okt6beri szilmiban

megjelent egy eddig ismeretlen ir6s, amit Nagy

Imre magyar miniszterelnok 1955-ben irt. Eh-

hez a lev6lhez szeretn6k ndh6ny gondolatot

hozziftizni.
Nagy Imre ir6s6nak cime: Erkijlcs 6s etika.

Az irSs rigy kezd6dik, hogy a ,,klikk-vezetds":
Nagy vajon kire gondol? En Rrikosit, Ger6t 6s

Farkast 6rtem a gondolat alatt. A gondom az,

hogy ezek egyike sem magyar, hanem Moszk-

v6b6l visszat6rt zsid6 kommunista. Ezt Nagy

Imre is tudja, de nem irhatja le. A kovetkez6

mondatban Nagy elkttloniti a pirtot 6s a kom-

munistdkat. Sz6momra ez nagyon 6rdekes,

mertazt sugallja, hogy Nagy a p6rtot nem tart-
ja kommunist6nak, 6s a kommunist6kat nem

azonositja a p6rttal. Es Nagynak igaza van.

Mert 1955 decemberdben, aki csak tehette, el-

tdvolo dott a gyilko s okt 61. Ez az eltilvolo d6s tet-

te lehet<iv6,hogy a kommunista p6rt tagsSg6-

nak on61l6 gondolkod6sra k6pes r6sze eljutott

od6ig, hogy a Magyarorszilgon kialakult, pon-

tosabban tudatosan kialakitott p olitikai helyzet

a legkisebb m6rt6kben sem szolg6lja a magyat

t6rsadalom fejl6d6s6t. A kommunista eszme-

vil6gon kiviil maradt embereknek mindig is

az volt a v6lem6nye, hogy Magyarorszl,gon a

politikai hatalmat - magukat kommunist6nak

ticSzott - kozons6ges gyilkosok 6s rabl6k gya-

koroljfk. A gaztetteikh e.z pedig az dltaluk szer-

vezett fegyveres er6 6s a Voros Hadsereg biz-

tositotta a feltdteleket. De az a t6ny, hogy Nagy

Imre eljutott gondolkod6sival ehhez a gon-

dolat-felismerdshez, azt jelenti, hogy Nagyot

sohasem fert6zle meg a kommunista m6tely

olyan m6rt6kig, hogy a j6zan gondolkod6sdt

elvesztette voina. Ezzel a jozan gondolkod6ssal

mds alkalommal is tal6lkozunk, p6ld6ul 1927-

ben, amikor Nagy Imre csal6dj6val egyi.itt el-

hagyja MagyarorszSgot es B6csbe 6rkezik. A
B6csben sz6kel6 kommunista helytart6k valla-

t6ra fogj6k - ezmais mrikodik.Nagy Imre ki-
jelenti, hogy 6 nem hajland6 a Komintern el6tt

haptdkba 6llni. Lesz is baja Nagy Imrdnek emi-

att a szo miatt! A zsid6 szarmazisi kommu-

nistdk ezt a kijelent6st soha meg nem bocs6t-

j6k neki. Amikor 1930-ban Moszkvdba 6rke-

zik Kun B6la (aki ekkor a magyarnak nevezett

kommunistdk moszkvai vezet6j e), felel6ss6gre

is vonja Nagyot ezert a kijelentds66rt. Bizony'

ha Nagy nem el6g eszes, Kun megolette volna,

ugy, mint a tobbi elw6rs6t.

A Nagy Imre 6ltal leirt nemzeti 6rt6keink
egy R6kosi, Ger6-f6le kommunista sz6m6ra

ismeretlen fogalmak. Mert a kornyezet, ahol

feln6nek, nem nemzeti, hanem 6ppen nemzet-

ellenes. Ez6rt v6lik konnyen kommunistiv6, ez

a n6pcsoport, 6s ha t6mogat6st kap, nemzetir-

t6v6. Egy kimagasl6 kommunista gondolkod6
1956-ban a Magyar Forradalom kirobban6-

s6nak egyik okdnak 6ppen a nemzet meggya-

linSs6t tartja. Ma m6r, 2007-ben mi is l6tjuk,

hogy hova vezet a naponta megism6telt nem-
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zetgyalSzis: erkolcsi roml6sba. Ahol a term6-
szetes 6letvitelhez sziiks6ges nemzeti 6rt6kek
ismeretlenn6 v6lnak a felnovekv6 nemzed6kek
szimira, ott az ember elaljasodiisa kovetkezik,
ahol az egyik ember nem segiti a m6sikat, ha-
nem irigys6gb6l emel elv6laszt6 falakat ember
6s ember koze.Ezlrtv6lt embertelennd a kom-
munista eszme. Nagy Imre ebb6l az emberte-
lens6gb6l szabaditjaki mag6t, amikor az 1955-

os gondolatait leirja. A Nagy Imre 6ltal leirta-
kat sz6 szerint kellene tudom6nyosan vizsgdl-
ni, mert Nagy Imre tudatosan olyan szavakat

haszn6l ir6s6ban, amely szavak ismeretlenek a

kommunist6knak 6lc6zott vezet6k el6tt, 6s ha

ismerik is a szavakat, nem ismerik a szavak je-
lentdsdt, 6s a jelent6si.ikben megl6v6 er6t.

P6ld6ul mit jelenthet egy R6kosinak vagy
Gyurcsdnynak az a szo, hogy humanizmus?
Ny.ugodtan leirhatom, hogy semmit! Mert a

gyakorlati 6letben m6g csakjel6t sem adta egyik
sem, hogy ismeri ennek a sz6nak a jelentdsdt.

Pedig ebben a sz6ban rejlik a vil6g jov6je. Az
m6r bebizonyosodott, hogy sem a rabl6s, sem

a gyilkol6s, de m6g a hdbonik sem vezetnek
sehova. F,ztrt az embernek fel kell ismerni, 6s

az embernek kell visszatdrni a termdszetiink-
ben megl6v6 szeretethez, 6s a humanizmust
kell megnovelni a fegyverkez6s helyett. Oh
Istenem, hova vezetett Nagy Imre! A szeretet

fogalm6hoz. Es milyen j6 erzes, hogy 6n Nagy
Imre tisztel6je voltam m|r az ir6s ismerete

el6tt, a kiv6gz6se 6ta. Mert 6n magam is sok-
szor meg voltam kis6rtve, hogy 6ruljam el a mi

forradalmunkat. Nagy Imre is megmenthette
volna n6h6ny, ellensdgeinknek tetsz<l szoval az

6let6t, de 6 ebben a ki.izdelemben a sajlt 6let6-
n6l fontosabbnak tartotta a magyar nemzet jo-
v 6j et. igy vilnak szentte, p olitikai 6rtelemb en,
a meggyilkolt magyar miniszterelnokok, gr6f
Batthydny Lajos, gr6f Tisza Istvin, gr6f Te-
leki Pdl, Bfrdossy Liszl6, Nagy Imre. Nincs
a vildgon m6g egy olyan n6p, amely ilyen tiszta
embereket vesztett volna el, az 6letben mara-
dils66rt vivott ki.izdelemben.

Magyar Ifrisrig, van kit kovetned! Merd fel-
v6llalni ezeknek az rijkori magyar szenteknek
a megismerdsdt, ds ha megismered az dleti.i-

ket, gondolkoddrsukat, magyar tart6sukat, te
magad is nemesebb6 v6lsz, 6s konnyebben
szembeszdllsz a magyar nemzet ellen ir6nyul6
er6kkel. De amig a magyarellenes er6k maszla-
g6n 6lsz, sohasem juthatsz el a Nagy Imre-fele
nemzetfelt6 gondolkod6sig. Merj elszakad-
ni a maszlagt6l, ds 6rtelmedet, tehets6gedet,
er6det, osszes k6pessdgedet rendeld a magyar
iigy szolg6lat6ba! igy v6lik 6leted minden nap
s zebb 6, tartalmas abb 6, 6rt6ke s ebb e, azaz elhe -

t6bb6, emberibb6, boldogabb6.
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A me gteste siilt igazsilgtalan s 69

A Honlevdl iljsdg 2007. okt6beri szdmdban meg-
j elent egy eddig ismeretlen irds, amitNagy Imre
magyar miniszterelndk 1955-ben irt. Ehhez ale-
v 6lh e z s z e r e t n'!k n 6h dny go n d ol at o t h o zz dfii zn i.

A magyarok mdrtir miniszterelndkdnek, ndhai
Nagy Imre urnak

Altalam mindig tisztelt Nagy Imre!
Bocs6ssa meg nekem, hogy 1956-ig nem

ismertem Ont! A kommunist6k ir6nt mindig
kev6s volt bennem az 6rdeklod6s, mert akiket
6n szem6lyesen ismertem, olyan 6letet 6ltek,

amellt6l6n inkdbb elfordultam, mintsem hogy
koz6jiik 611tam volna.

Tisztelt Miniszterelnok Ur! En Ont mindig
kommunist6nak tartottam, de 2007. okt6ber
11-6n kezembe keriilt az 1955 decemberdben
irt Erkdlcs 6s etika cimri ir6sa, amelyet tudom,
hogy nem nekem irt, hanem azoknak a kom-
munista vezet6knek, akiket On szem6lyesen

ismert, 6s tudta r6luk, hogy a legnagyobb hi-
j6n vannak az erkolcsnek. Pontosabban az a
ndpcsoport, melyb6l ezek a vezetcik jonnek,
a magyar n6p erkolcs6t6l idegen, erkcilcs n6l-
kiili n6pcsoport, de hogy a hatalmat a ma-
gyarokt6l elvehess6k, szivesen haszn6lt6k fel
a Voros Hadsereget, vagy bfrmilyen m6s esz-

kozt a magyars6g ellen, nemcsak 1945 ut6n,
de 1945 el6tt is. A magyarsdg soha nem ment

az 6 n6pkozossdgi.ikbe rendetlens 6get ,,csindl-
ni", 6kjottek a magyarok koz6 sunyin, rossz
sz6nd6kkal, 6s kovettek el - 6s kovetnek el ma
is - a magyars6ggal szemben megbocs6tha-
tatlan brinoket, mint pl. a mostans6g divatos
torv6ny, amit emlegetnek: a ,,gyiil\let-tdr-
v,lnyre" gondolok. Mdr a gondolat is, melyb6l
ez az ostobas6g t6pl6lkozik, gytiloletet kell,
hogy 6bresszen minden tisztess6ges ember-
ben. Mert a hatalomra kitenydsztett egyedek
val6j6ban valahol az agyu.klegmdlydn 6rzik 6s

tudj6k, hogy bizony <lk k6pess6g-hi6ny miatt
alkalmatlanok a magyar tirsadalom vezet6-
sere. Az erkijlcsi 6rtdk hidnya bdrkit alkalmat-
lannd tesz a kdzdssdg vezetdsdre. Lehet, hogy
a saj6t n6pcsoportjukon beliil j6 vezet6k len-
ndnek, mert ott ez az eft6k ismeretlen . Ugy
gondolom, hogy On is ebb6l a felismer6sb6l
indult el gyonyoni, a magyars6got felt6 ir6-
s6t megirni. Nagyon koszonom, hogy On
volt olyan bdtor, hogy merte figyelmeztetni
a magyar n6p h6h6rait arra, hogy a magyar
ndp megdrto szeretete ndlkill annak vezet1je

senki nem lehet. Megkoszonom, hogy ezzel az

ir6s6val engedett nekem, magyar embertir-
s6nak, a lelke m6ly6re bepillantanom, 6s ott
felismernem az cirok torv6nyt, mely minden
nemzet megmarad6s6nak talpkove kell, hogy
legyen: a tiszta erkijlcs.irom eztakkor, amikor
kori.ilottem, szerte a vil6gon, erkolcs n6lkiili
gyilkosok fdlemlitik meg az eg6sz emberisd-
get, de a fegyverek felett dll6 erkiilcsi tisztasdg
kell, hogy gydzzdn minden mocsok felett.
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Nagy Imre 6s vddlott-tdrsai titkos pere 1958.

februdr 5-6n kezd1dijtt. Junius 15-dn Nagy Im-
rdt, Mal|ter Pdlt, Gimes Mikl6st haldlra itdltdk.
Kop dcsi S dndor t lletfo gytiglani, D ondth Feren-
cet 12, Jdnosi Ferencet 8, Tildy Zoltdnt 6, Vdsdr-
helyi Mikl6st 5 dvi bijrtiinbilntetdsre ftdltdk.

Ahaldlos itdleteket mdsnap, jilnius 16-dnhaj-
nalban vdgrehajtottdk. A holttesteket el1szdr a

bijrtiin udvardn temettdk el. Iunius 17-dn Apr6
Antal jelentette be az Orszdggyill1sben, hogy:

,,Tegnap Nagy Imrdt, az ellenforradalom veze-

tdjdt kivdgeztdk." 1961. februdr 24-dn a kivdgzet-
tek fdldi maradvdnyait a legnagyobb titokban,
hamis neveken dtszdllitottdk az rJi Ktiztemetd
301-es parcelldjdba.

Az ut6kor kiiteless6ge

A Honlevdl ujsdg 2007. okt6beri szdmdban meg-
jelent egy eddig ismeretlen irds, amitNagy Imre
magyar miniszterelniik 1955-ben [rt. Ehhez ale-
v 6lh e z s z e r et n 6k n 6h dny go n d ol at o t h o z z dfu zni.

Nemzetkiizi kommunista gyalfuzat Ma-
gyarorszdg ellen 1956-ban

Tisztelt Miniszterelnok Ur !
Kedves Nagy Imre Bdcsi!

Az 1955-ben irt tanulm |nyafolytin keresem
az osszefiiggdseket az On dlete, a kommunista
t6veszme ds a nemzetkozi osszeesktiv6k k6-
zott. ir6sa engem arrol gy6zott meg, hogy On
egy magyar hazafi,, m6g akkor is, ha 6letdnek
nehez napj aiban ( szovj et fogolyt6b or) b eldpett
a bolsevik p6rtba. Ezt kovet6en, mivel k6pes-
s6geit a magyarellenes er6k felismertdk, rigy
ir6nyitott6k, ahogy az 6rdekeik megkiv6nt6k.
Azt, hogy On ezt mikor 6s mennyire 6rezte,
nem tudom. De azt l6tom, hogy amikor poli-
tikailag neh6z helyzetbe kerul 6s a legnagyobb
szi.iks6ge lenne segits6gre irgy Magyarorszfug-
nak, mint szemdly szerint Onnek, akkor azok,
akiknek kotelez5 lenne segiteni, a hazai er6k
teljesen magSra hagyj6k, a nemzetkozi er<ik
pedig elveszt6s6re szervezkednek, megv6dolva
Ont olyan btinokkel, amelyeket 6k kovettek el.

1956-ban, amikor Magyarorsziryon a poli-
tikai el6gedetlens6g a tet6pontra h6gott, On
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nem akart bekapcsol6dni a v6ltoz6st kovete-

16 folyamatba. Megit6l6sem szerint ezt nem

gydvas6gb6l tette, hanem azdrt, mert ismerte

azokat az er6ket, amelyekkel a magyar if risdg

szembemenetelt. De amikor el6rkezett a kri-
tikus pillanat, €s tov6bb m6r nem birt paran-

csolni lelkiismeret6nek, elindult, hogy mentse,

ami menthet6. Akiknek segiteni kellett volna,

azok mind Moszkviba rohantak, 6s ott On
ellen, 6s magyar Hazdnk ellen susogtak, be-

srigtak 6s rossz sz6nd6kkal irtottak. Amikor
aztin a magyarellenes er6k 6rdeke azt kivin-
ta, hogy Ont t6rbe csalj6k, segitettek abban,

hogy ebb<ll a t6rbcil m6r ne legyen tobb6 sza-

badul6sa. Most, hogy a t6rbecsal6s folyamat6t

vizsgdlom, azt l6tom, hogy az On szem6lydre

bizonyos er6k m6r a forradalom el6tt is sz6mi-

tottak, ezert jirtaka lak6sdra a szovjet vezet6k.

De amikor kideri.ilt, hogy a magyar miniszter-
elnoknek kellett volna segiteni, akkor mind
cserbenhaglt6k. Nem tudom, hogy akkor l6t-
ta, tudta-e, hogy nemzetkozi osszefogdssal tor-
Iekaz On 6let6re. A brinbanda elsci helyezettje

Hruscsov 6s a tobbi szovjet vezet6. A mdsodik
helyre Kd'd6r 6s a tobbi magyargyilkos keriil.
A harmadik hely a rom6n kommunist6k6,
a negyedik hely Tit66. Hruscsov 6s Tit6 mdr
1956. szeptember 19. 6s 26. kozott t|rgyalt
Magyarors z5916l, 6s szem6ly szerint Onr6l,
de ezt titokban tartottdk. Az 1956. november

m6sodik6r6l harmadik6ra virrad6 ejszaka ez

a k6t j6mad6r eldontotte, hogy Ont becsalj6k

a jugoszldv kovetsdgre. 1956. november 4-6n

hajnalban a jugoszl6v nagykovet bevitte Ont a
kovets6gre, ezzelki lett iktatva a magyar hata-
lomb61. Azt mondt6k, hogy On idegen fels6g-

teri.ileten tartozkodik, es azert nem tud Onnel
K6d6r t6rgyalni. Ugyanez a tdrsasdg, K6d6rral
az €len t6liink azt k6rte, hogy besz6ljiik 16 a

miniszterelnoks6gr6l val6 lemond6sra. Mit le-

tunk? Azt, hogy amig arr6l tdrgyalunk, hogy
Nagy Imre vegye 6t a korminyvezet6sdt, akkor
akad6ly, hogy idegen kovetsdgen van, de ha a
lemond6 nyilatkozatot irja, akkor nem sz6mit,
hogy hol van.

Amikor Hruscsov 6s Tit6 tirgyal Nagy Im-
rdr6l, felmeriil, hogy a szovjetek Nagy Imr6t
Rom6ni6ba akarjfk deportdlni. De Tit6 ekkor
m6g ragaszkodik ahhoz, hogy Nagy Imre |u-
goszl6vi6ba legyen deportdlva.Nagy Imre nem

akarj a elhagyni Magyarors z6gotl
1956. november 9-6n Gromik6 szovjet ki.il-

iigyminiszter-helyettes utasitj a Andropovot, a
magyarorsz6gi szovjet nagykovetet, hogy t6r-
gyaljon Nagy Imre sors6r6l. Ezen a tSrgyal|-
son azt mondja Krid6r, hogy Nagy Imre nem
mehet Jugoszl6vi6ba, mert 6, m6rmint K6d6r,

nem engedheti meg, hogy Magyarorszdgnak
k6t korm6nya legyen: egy |ugoszldvi6ban, egy

pedig Magyarorszagon. Eszdbe sem jut a k6t
tfrgyalgat6nak, hogy Kddir hazair ulis folyt6n
tekinti mag6t kormfnynak, de Nagy Imrdt mi
magyar munk6sok is koveteltiik a miniszterel-
noks6gbe okt6ber 23-6n, a tiintet6sen. Azt is

elfelejti ez akdtj6mad6r, hogy okt6ber 23-16l

24-re vtrradora a kommunista p6rt kozponti
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vezet6sdge v6lasztotta Nagy Imrdt miniszterel-
noknek. Ennek a kozponti vezet6s6gnek K6ddr

|6nos is tagja volt, es a szavazSskor Nagy Imr6re
szavazott. Nugy Imre K6d6r |6nos szavazatival
me ger6s itve lett Magy ar or szitg miniszterelno -

ke. K6d6r 6rzi a gyal|zatot, amit Nagy Imr6vel
szemben elkovetett, mert folyton azt k6ri, hogy
mondjon le. K6ddr emberi hiw6nys6g6t csak
meger6siti az, amit - az 6t a R6kosi borton6b6l
kiszabadit6 - Nagy Imr6vel szemben elkovet.
Nagy Imre ismeri 6ket 6s tudja, hogy akkor is
megolik, ha lemond a miniszterelnoks6gr6l,
ez6rt ink6bb magyar miniszterelnokkdnt v6l-
lalia a mirtirhaliilt.

Hazug eml6kmii

A Honlevdl itjsdg 2007. okt6beri szdmdban meg-
jelent egy eddig ismeretlen irds, amitNagy Imre
magyar miniszterelnijk 195S-ben irt. Ehhez ale-
v 6lh e z s z e r et n 6k n 6h dny go n d ol at o t h o zz dfuzni.

Kidir |6nos szerepe
Nagy Imre magyar miniszterelniik

meggyilkol6siban

Nagy Imre els6 miniszterelnoks6ge idejdn
(1953) Kdddr ldnos Rikosi M6ty6s borton6ben
van. Nagy Imre az amneszti6t ki akarja terjesz-
teni K6d6rra is, de a R6kosihozkozel|Ilo kom-
munista vezet6k mindent elkovetnek, hogy
K5d6r bortonben maradjon. A Riikosit eluta-
sit6 kommunist6k pedig segitik Nagy Imre
akarat6t, K6d6r |6nos m6gis csak 1955 nyarin
szabadul a kommunist6k borton6b6l. A Nagy
Imre kord csoportosul6 kommunistrik (50-60
f6) arra gondoltak, hogy Kdddr t6rsul az 6t a
bortonb6l kiszabadit6khoz. K6d6r fdnos l6t-
sz6lag ezt is teszi, de 1956 nyarin, amikor
sz6mos kommunista megjelenik Nagy Imre
60. sztiletdsnapj6n, K6d6r elmarad a megem-
l6kez6sr6l. Senki nem tudja ennek ok6t, pedig
nagyon egyszerii. Ebben az id6ben a szovjet
vezet6k gyakran j6rnak Nugy Imr6n6l. Val6-
szinii, hogy a szovjet vezet6k Kridirt is felkere-
sik. Nincs 16 m6s bizonyit6kom, csak az,hogy
K6d6r l6nos tagja lett 1956. szeptember v6g6n
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a Kin6ba ttaz6 p6rt-kiildotts6gnek, 6s 1956.

okt6ber m6sodik6n, amikor ez a ktildotts6g
hazafell jon Kin6b61, Moszkvdban megillit-
j6k 6ket, 6s a szovjet vezet6k K6ddrral ki.ilon,
hosszan t6rgyalnak. Hruscsov ekkor 6rkezik
vissza Moszkv6ba Tit6t6l, akivel 1956. szept-
ember 19. ota tirgyalL, egy h6tig Belgrd,dban,

6s egy h6tig Jalt6ban. Ezekr6l a t6rgyal6sokr6l
lrkezett Hruscsov, de a jaltai t6rgyalisokba
bevont6k Ger6 Ern6t, az akkori kommunista
p6rt els6 titkirdt is. Ekkor utasitotta Hruscsov
Ger6t, hogy egy kommunista pirt-ki.ildottsdg
hamarosan ttazzon Belgr6dba. A hrisdges ko-
p6k el is utaztak 1956. okt6ber 13-6n Belgrrid-
ba, 6s Budapestre utaztakvissza okt6ber 23-6n.
Ennek a kiildotts6gnek is tagjaKidSr J6nos.

Nagy Imre ezekben a napokban badacsonyi
bar6taindl van szi.iretelni. Nagy Imre szoros
kapcsolatban van hiveivel, de amikor okt6ber
20-6n a szegedi egyetemist6k kovetelni kezdik,
hogy Nagy Imre t6rjen vissza a politikai veze-
t6sbe, elh6ritja a k6r6st azzal, hogy mdg csak
n6hilny napja (1956. okt6ber 13-6n) vettdk
vissza a kommunista p6rtba. De a szegedi egye-

temist6k ut6n Nagy Imre neve egyre gyakrab-
ban jelenik meg az ifris6g kovetel6sei kozott,
szerte az orszigban. Nagy Imre vonakodik, 6s

mindenre hivatkozik, hogy mi6rt nem akar be-
kapcsol6dni a politikai v6ltozdsokat ig6r6 fo-
lyamatokba. Nagy Imre a lelke m6lydn egyet6rt
az ifi.rsiggal, bizonyitek erre az 1955.6v v6g6n
irott intelme a kommunista vezet6khoz. Nugy
Imre eml6kszik arra a sok megal|zisra, amit az

elr,tdrsak kovettek el vele, mely meg alSzisaddig
fajult, hogy Nagy Imr6t Szt6lin - a besugdsok
alapjin - Szib6ri6ba szimiizi, ahonnan Sztdlin
felesdge szokteti vissza Moszkvdba. Nagy Imre
ugyanis ebben az id6ben Szt6lin feles6g6nek
a munkat6rsa. Nagy Imre tudja, hogy ezek az

emberek nem vdltoztak, mert a rendszer olyan,
hogy az ember elaljasodds6ra van alapozva.

Nagy Imre verg6dik a saj6t lelkiismerete 6s a

politikai lehetcisdgek k<izott.
Bekovetkezik 1956. okt6ber 23-a. lon a regi

jobarit, Vrisfrhelyi Mikl6s, 6s k6ri, hogy men-
jen vele a Parlamentbe, mert a Kossuth Lajos
t6ren 400 ezer ember akarja hallani, hogy Nagy
Imre most mit ajdLnl: hogyan tov6bb? Nagy Imre
1956. okt6ber 23-6n,20.00 6ra kortil 6rkezik a

magyar Parlamentbe. A besirg6k g6pezete meg-
indul 6s jelentik, hogy Nagy Imre megmozdult.
A jelent6s megy Moszkv6ba Hruscsovnak, de
kiilon jelent6s megy az 1956. jflius 20-a 6ta
Moszkvdban tart6zkod6 R6kosinak is. (Rdkosit
Ger6 deportdltatta Moszkv6ba. )

Hruscsov6k ekkor mdg helyeslik, hogy Nugy
Imre megjelent a szinen. R6kosi viszont azon-
nal munk6hoz I6t, mert 6 Nagy Imr6t 1955-
ben azdrt |llittatja f6lre, 6s zirattatja ki a kom-
munista p6rtb6l, mert Nagy Imre m6r akkor
azokat a gondolatokat vetette fel, amit most a
forradalom kovetel. R6kosi ahozz6 kozel 6116

szovjet vezetdket ostromolja az 6 ,,bolcs" po-
Iitikai meglit6saival. R6kosi Nagy Imr6t soha
nem fogadta el elvt6rs6nak, de ktilonos gyi-
loletet tripl6lt irdnta 1953. 6ta, amikor a szov-
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jet vezet6k az 6 helyere Nagy Imr6t 6llitott6k.
Ekkor mondta R6kosinak az egylk szovjet

vezet6: ,,idefigyeljen Rdkosi, mi tudjuk, hogy

Magyarorszdgnak mdr sokfdle vezetIje volt, de

mdg sohasem volt zsid6 kirdlyal" Rikosi gpi-
lolete most kivirdgzott Nagy Imr6vel szemben.

A besrig6k jelent6sei mds ir6nyokba is futottak.
Tit6hoz Belgr6dba, Togliattihoz R6m6ba, 6s a

Vildgkozpontba, Londonba, ahonnan az ege-

szet ir6nyitott6k.
Hruscsovot Togliatti kapcsolta a Vil6gkoz-

ponthoz. Ezzel6Ic5zt6k a Londonb6l vezerclt
szovjet vezet6s ir6nyit6s6t. Tito boldogan l6tta
az <1 kilon-utas politikrij6nak megjelen6s6t az

1 956-os Magyar Forradalomban.

Nagy Imre szobra Budapesten, Varga Tamds

szobrdszmuv 6sz alkotdsa

Gviszhir

A Honlevdl iljsdg 2007. okt1beri szdmdban
megjelent egy eddig ismeretlen irds, amit Nagy
Imre magyar miniszterelnijk 1955-ben irt.
Ehhez a levdlhez szeretndk ndhdny gondolatot
hozzdfuzni.

Tisztelt Miniszterelniik Ur!
Kedves Imre Bicsi!

Szomorf hirrel kell ir6somat kezdeni.
Meghalt Nagy Erzs6bet, a kommunist6k 6ltal
meggyilkolt m6rtir magyar miniszterelnok
egyetlen gyermeke, akit a kommunistdk
nev66rt bi.intettek, 6s azdrt, mert a sors irgy
hozta, hogy 6 lett Nagy Imre le6nya.

Nagy Erzs6bet 6let6n keresztiil ldthatjuk
a kommunista embertelensdget. Amikor a

megt6bolyult hatalom meg a gyermekekt6l
is f6l, 6s f6lelm6ben a legnagyobb gyal|zatot
koveti el: gyermekeket deport6l (1956.

november 23-6n), s6t terhes ddesanydt, aki a
rom6nok kozott sztili meg gyermek6t, s alig
tudja 6letben tartani a rossz kori.ilm6nyek
miatt. A kommunist6knak - ha emberek -. el

kellene gondolkodniuk vajon mit v|tett az 6
idi6ta eszm6j iiknek egy rij sziilott csecsem6 ?

Nagy Erzs6bet ebben a tobbszintri kommunista
gyallzatban nemcsak 6desapj6t veszitette el,

hanem fdrjet, Jrinosi Ferencet is. Nagy Erzs6bet

6desanyjdval egyiitt szenvedte el a kommunista
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rom6nok ,,vend6gszeretet6tl' Erzs6bet egF

besz6d6ben azt mondta, hogy ,,utolj6ra 6desa-

pdmat azon a repiil6t6ren l6ttam, ahonnan a

KGB - sek hurcoltak el benntinket I 9 56. november
23-6ri'. A Kozponti Munkistan6cs ezen a napon
orsz6gos, 48 6r6s 6ltal6nos sztr6jkot hirdetett,
tiltakoz6sul Nagy Imr66k elrabldsa ellen. Ebben

az id6ben 6n voltam, 6s ma is 6n vagyok a Nagy-
budapesti Kozponti Munk6standcs elnoke.

Nagylmrdt 1958. jrinius 16-6n v!.geztlkloaz
,,ehtdrsai", de a csalidja csakaz 1958-as 6vv6g6n
johetett haza a deport6l6sb6l. Nagy Imr66k
elrablisa el6tt, 1956. november 17-6n K6ddr
Tit6val al|irt egy kormdnykozi nyilatkozatot,
miszerint a jugoszliv kovets6gr6l mindenki,
bdnt6d6s n6lkiil, hazamehet saj6t otthondba.

Amikor I 956. novemb er 22- en, azesti 6riikban
elindultak Nagy6k a kovets6grSl, a kapuban
Miinnich Ferenc altal biztositott busz v6rta
6ket, amelyrek szovjet szem6lyzete volt. Nagy6k
el<lszor arra gondoltak, hogy a busz mindenkit
elvisz az otthonihoz , ezertnyugodtan beszalltak,
de amikor 6szrevett6k, hogy a buszvezetl szovjet
katona, Nagy Imre visszal6pett a buszb6l. A
jugoszl6v nagykovethez fordult, tltakozva az

elj6r6s miatt. A nagykovet Nagy Imrdnek azt

vdlaszolta, hogy amennyiben nem bizk az

elsz6llit6sban, fgy maradjon a kovets6gen. De

ekkor m6r csal6dja 6s otven elvtarsa fent iilt a

buszon, Nagy Imr6nek tehdt erkolcsi koteless6ge

volt veltik menni. Velirk is ment, 6s ez lett a

vlgzete, mert ha a jugoszldv kovets6gen marad,
Tito tal6n megmentette volna az 6Ietdt.

Magyarellenes kegyetlens6g

AHonlevdl iljsdg2007. okt6beri szdmdban meg-
jelent egy eddig ismeretlen irds, amitNagy Imre
magyar minisztereln\k 1955-ben irt. Ehhez ale-
v 6lh e z sz e r et n 6k n dh dny go n d ol at ot h o z z dfu z ni.

Tisztelt Miniszterelniik Ur!
Kedves Nagy Imre Bicsi!
Nagyon gyorsan kozeledik Nagy Imre ma-

gyar miniszterelnok kiv6gz6s6nek 50. 6vfordu-
Ioja. Ez a visszaeml6kezds arra kotelez, hogy
a vildgot figyelmeztessem arra a m6rhetetlen
gyal|zatra, amit az Eur6pa kozep6n 616 1100

6ves magyar ndppel szemben elkovetett.
Tort6nelmi t6ny, hogy neg)'ven 6v alatt n6gy

magyar miniszterelnokot oltek meg a magyar-
s6g ellens6gei. Az ok mind a n6gy esetben
ugyanazi nemzeti politikdt akartak folytatni, a

magyarsiig j ov<ij e 6rdek6ben.
A trag6dia kezdete 1918. okt6ber 31., gr6f Ti-

sza Istviin meggyilkolisa. A gyilkoss6got a sza-

badkclmtives gr6f Krirolyi Mihrily szervezi 6s ve-
zenylia budapesti Astoria szrlllod6b6l. A gyilkos-
s6g oka, hogy Tisza felismerte a magyars6gigazi
ellensdgeit ds ezeket nyilv6nosan meg is nevezte.

A mdsodik o( hogy nem akarta Magyarorsz|-
got h6borirba vinni 1914-ben, de a nemzetkozi
naglt6ke h6borft akar. 6ket nem 6rdekli, hogy
egy hiborrinak milyen kovetkezm6nyei vannak.
Nekik a h6borf azdrt fontos, mert sz6mukra a
legnagyobb profi tot hozza.
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A trag6dia m6sodik ildozata gr6f Teleki Pril,
1941. 6prilis 3-6n. Az ok ugyanaz, mint az els6

|Idozat esetdben: felismer6s 6s hdborrielleness6g.

A harmadik Sldozat dr. Bdrdossy Lfszl6 jo-
gdsz. Az 6 meggyilkolSsa 1946. janu6r 10-6n

igazolja, hogy Tisza 6s Teleki felismerdse helyes

6s igaz volt: a magyars6g legnagyobb ellens6ge

a zsid6s6g. Mert 1946-ban a gyilkoss6got nyil-
vinosan m6r 6k kovetik el, tobz6d6 kegyetlen-
sdggel.

Eldrkeztiink a negyedik 6ldozathoz: Nagy
Imre kiv6gz6se napjShoz -1958.jirnius 16.

A tortdnelem azzal szembesiti a magyars6got,

hogyha egy magyar tort6nelmi szem6lyis6g ide-
ig-6riig egprtt is miikodik a nemzetkcizi zsid6-
s6ggal, 6s ezzel az egyittmtikod6ssel a zsid6 ve-

zet6k is meg vannak el6gedve, ha a zsid6 6rdek
fgy kivanla, adott pillanatban az egyi.ittmrikod6
miniszterelnokot is meg kell gyilkolni. Ezzel al6t-
hatatlan magyarellenes er<jvel szemben a magyar-
sdgnak nincs eszkoze, mellyel a magyars6g 6rde-

keit szolgal6 miniszterelnokeit meg tudn6 vddeni.
De minden gondolkoddsra k6pes magyarnak az

a kotelessdge, hogy ennek a gyilkos gyakorlatnak
vessen v6get, 6s a magyarorszigi politikai hata-
lomb6l szoritsa ki a magyarok gyilkosait.

Ebben a rovid ir6sban csak a n6gy magyar
miniszterelnokot emlitettem meg, de meg
kellene emliteni azokat az ezreket is, akiket a

magyars6guk miatt gyilkoltak meg az elmrilt
negyven 6v alatt.

Legyen dldott az drtatlanul meggyilkolt ma-
gyarok eml6ke!

gr6f Tiszalstvdn
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