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Dr. Balogh Sindor
tiirt6n6sz, USA

Nugy Imre 6s a pesti Sr6cok.

Nagy Imre a huszadik szizad egyik legvitatot-
tabb magyar politikusa. Hogy mi6rt vettem be
ebbe az arckdpcsarnokba? Hadd idlzzem dr.
B6g6ny Attil6t, az rJj Demokratikus Koalicio
(UDK) tigyviv6 k6pvisel<1j6t, aki a legjobb v6-
laszt adta, amit eddig olvastam: ,,Nagy Imr6t
az6rt tiszteljiik, mert tudta legy6zni magit.
Legy6zte koribbi 6nj6t vfllalva a haldlt is. E
n6lkiil csak egy gyiiliilt vagy megvetett kom-
munista begyiijt6si miniszterk6nt maradt
volna meg eml6kezettinkben. De legyilzte
iinmagrit 6s ellens6gb6l barftunk lettl'r

De ez onmag6ban nem e16g. Nagy Imre nap-
16j6ban, felismerve a kommunista val6s6got,
ezt irta: ,,Csak az borzaszt el, hogy ugyan-
azok fognak majd rehabilitilni, akik most
felakasztanak!" Nagy Imre val6di tragddiSja
az,hogy anemzet, amely6rt eletetiidozta, m6g
mindig nem rehabilit6lta. Tobb mint otven 6v-
vel '56, ds kozel otven 6l.vel haldla :ut6n itt az

id6 megismerni az igazi Nagy Imr6t, anemzet
mirtirjit. Ez mir csak az6rt fontos, hogy az

orszigjelen politikai elitje tanulhasson Nagy
Imre nemzeti 6rzelmeib6l. Sokan nem tudnak
megbocs6jtani a Szt6lint 6s eleinte R6kosit is
engedelmesen kiszolgdl6 Nagy Imr6nek kom-
munista mfltja miatt. Azonban ha |6zus meg

I http://wr,r.w.udk.hu/index.php?subaction=showfull&id
= 1 1 8 1 8 8 20 86 &archive= &start from= &ucat= 42,48,5 4 &
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tudott bocsijtani a jobb latornak, akit btinei6rt
v6geztek ki, mi6rt nem tudunk megbocsdjtani
Nugy Imr6nek, aki a nemzet6rt lett mirtir?

Azonkivtil itt az ideje, hogy otven 6v t6vla-
t6b6l megfelel6, az akkori hideghiborir 6s glo,
b6lis p olitika persp ekt iv 6jib a tegyi.ik az' 5 6 - os

esem6nyeket, ann6l is inkdbb, mivel Diibren-
tei Korn6l szerint ,,1956.Ietiprdsa a mai napig,
2004-ben is tart... a demokrdcia dlorcdjdba a

globalizmus szlogenje mdgd bujva.... Folyik a
megfdlemlitds, a megtorlds. Rafindlt m6don,
simlis emb erekkel 6s eszkdziikkel."2

86r mozikban is feldolgoztik mind Nagy
dletdnek utols6 p\r evdt, mind '56 tortdnetdt, a

k6p amit kapunk nagyon feliiletes. Erdekesen
6rt6keli Nagy Imr6t a kommunist6nak 6ppen
nem mondhat6 NEMZETOR. Harsfnyi Sin-
dor els6 oldalas.cikkb en,,, Mindszenty t6l Nagy
Imrdig," hasonlitja ossze a kett6t, es azzal zirja
a cikket, hogy ,,a NEMZET volt a pont, ahol a

kett6 taldlkozott."3
P6r oldalon nem lehet nagyon rdszletes kd-

pet adni a v6rtanf-miniszterelnokr<il, de a 16-

nyeget ki lehet, 6s ki kell domboritani. Osszes

ir6sainak ismeret6ben, Nagy Imre elkotelezett-
sdgeit igy rangsorolndm:

Nemzet,
Humanizmus.

2 ,,4 magyar tort6nelem szomorf novembere 2004"
Kossuth Redi6 / Vas6rnapi ujsig, Dobrentei Korn6l ir6-
sa, elhangzott: 2004. november 7 -en. Ldsd
http ://www.mariaorszaga.hu/forum/viewtopic.php?p=
1 8 4 9 7 2 &s id = 9 5 d7 0 d5 c4aa7 9 e2 4b7 b 43 e 6b c2 443b db
3 Nemzet6r, 1979. okt6ber 15.
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Kommunizmus
A Pdrt
Nagy Imre tudtommal az egyedi.ili kommu-

nista vezet6, akir6l az USA Kongresszusban

pozitivan eml6keztek meg kdtszer is. Ujrate-
met6se alkalm6b6l Gerald Solomon iktatta be

a Congressional Record-ban az Amerikai Ma-
gyarok Orszdgos Szovets6ge Morandum6t je-
len szerz6t6l, majd kiv6gz6s6nek 35. 6vfordu-
l6ja alkalm6b6l Steny Hoyer m6ltatta Nagyot,
tobbek kozt ezekkel a szavakkal: ,,Mdg haldla
utdn is jelentSs szemdly volt, mert iljratemetdse
1989-ben fontos mdrfdldkS volt a modern ma-
gyar tdrtdnelemben."o

V6giil Nagy Imre politikai vdgrendelet6ben
az emigrSciot bizta meg, hogy figyelmeztesse
a n1'ugatot, hogy ha nem segitik Magyarorsz6-
got, holnap 6k kertilnek sorra, mert,,Moszkva
imperializmusa nem ismer hatdrt..."6 Az emig-
r6ci6 meg is felelt ennek a feladatnak, mert
neg).ven 6ven 6t 6bren tartott6k a Trianon kdr-
d6ssel egytitt '56 szellem6t is a n1'ugati kozv6-
lem6nyben 6s politikai korokben.

Nem vit6s, Nagy Imre fiatal kor6t6l meggyci-
z6d6ses 6s loj6lis kommunista volt, 6s az is ma-
radt 6lete v6g6ig. A m6sik, ami nem v{ltozott,
magyar paraszti hisz6kenys6ge 6s naivit6sa. Ak-
kor mi v6ltozott, miben gy5zte le magit? K6t
k6rd6sben v|ltozott meg felfog6sa. 1953-ban,
mikor a Pdrt megbiz6s6b6l mdltatta Szt6lin di-

4 Congressional Record, fune 13, 1989.

5 Congressional Record, ]une 16, 1993.

6 ENSZ Kiil<inbizottsdg Ielent6se a Magyar Ugyr6I, #291.



csd tetteit,T vagy, amikor elfogadta Moszkv6ban
a miniszterelnoki kinevez6st, mdg a r6gi, loj6lis
6s naiv p6rtkatona volt. igy p6ldriul, amikor a

magyar orsziggy(illsnek koszonte meg kineve-
z6s6t, tudta,hogy hazudik, de megtette.8 Azon-
ban mikor naivan elkezdett mtikodni, mint
miniszterelnok, aki az orszig 6rdekeit kdpviseli,
gyors an me ggy'rilt a b aj a R6ko sival, 6s eg6szs 6gi
dllapota miatt, valamint az idSkozben l6trejott
kremli v6ltozisolC miatt. Nagy elvesztette mi-
niszterelnol<r pozici6jit, s idej6t arra haszn6lta,
hogy a ,,moszkvai elvtirsaknak' irjon panasz-
kod6- 6s kioktat6 leveleket.

Ezen levelek irdsa kozben jott a m6sodik
v|ltoz6,s. Volt ideje drtgondolni a helyzetet 6s

a levelekb6l egy egdszen fj, nemzethri Nagy

7 igy kezdte megeml6kez6s6t: ,ilisztelt Orsz6ggyril6sl
F6jdalmas csapdst6l lesujtva l6pek a sz6noki emelv6ny-
re gyiszba borult n6ptink szine el6, mid6n a tisztelt
orsz6ggyril6snek beterjesztem foszif Visszarionovics
Szt6lin halhatatlan eml6k6t tcirv6nybeiktat6 javaslatot..."
Kdts6gteleniil ez is r1sze Nagy 6letmtiv6nek, azonban
nem lehet ezen az alapon Nagy eg6sz 6letmriv6t meg-
6s elit6lni. S6t, a szovjet-biz6nci p6rtszellemhez htien,
pont azt bizt6k meg a megal6z6 Szt6lin-m6ltat6ssal, aki
legt6volabb 6llt a sztiilini szellemt6l, tehdt a megbizatds,
amit Nagy csak pozici6ja veszllyeztetes6vel tudott volna
visszautasitani, kozvetve pont Nagy humanizmus6t 6s

magyars6g6t bizonyitja.
8 Miniszterelnciki kinevez6s6nek kori.ilm6nyei csak
1993-ban lettek ismertek Magyarorsz6gon, mikor a
MAGYAR NEMZET, Nagy miniszterelnoki sz€kfoglal6
besz6d6nek 40. 6vfordul6j6n (julius 3.), Foldv6ri Rudolf
beszdmol6ja 6s k6.zzel irt napl6ja alapj6n ismertette a

rdszleteket ,,Hideg zuhany R6kosinak 'Legyen Nagy
Imre a miniszterelnok" cimmel.
9 Malenkovot lev6ltott6k.
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Imre l6p el6nk. Leveleit itthon csak az 1990-
es v6ltoz6sok ut6n hozt6k nyilvdnoss6gra, de

angol forditdsbanro mdr 1957-ben megjelent
az egylk legnagyobb politikai mtivekkel fog-
lalkoz6 amerikai kiad6 gondoz6sdban.ll Nagy
politikai naivit6s6ra jellemzl, hogy amikor a

megviltozott politikai helyzetben, 1955-ben
ijra a Kremlbe rendelt6k a magyar vezetlse-
get, 6s ezrttal Nagyot kritizdltak, hogy a me-
zlgazdasigban nem vette figyelembe a szovjet
kolhozok peldi$itt, - M6ray szerint Nagy, ha
akkor elfogadja a kritik6t, megtarthatta vol-
na a miniszterelnoks6get.l2 De Nagy bdtran
visszafeleselt, 6s sdrtegette a moszkvai elvt6r-
sakat, hogy 6k is kovettek el hibdkat, mikor a
kolhozokat l6trehozt6k. De f6 kifogisa azvolt,
hogy a fentr6l ir6nyitott kollektivizmus rossz
m6dszer Magyarorszigon, mert a magyar pa-
raszt nem olyan buta, mint az orosz muzsik,
a magyar parasztnak nem kell, hogy mindent
a szijdba rdgjanak. Mig egyr6szt I<ritizalja a

szovjet elvt6rsakat, m6sr6szt a miniszterelno,-
ki sz6kbe va16 visszahelyezdsdt k6ri. Ebben az

id6ben irta meg a magyar irodalom egyik leg-
szebb nemzeti dicshimnuszdt:

Aklikkvezetds, majd a szemdlyi diktatura szel-

Ieme sillyos helyzetet teremtett mds tekintetben is.

Megsemmisttette azokat az erdnyeket, amelyek a

l0 Magyarul pedig egyes r6szeket 1959-ben kiadtak AZ
IGAZSAG A NAGY IMRE UGYBEN (Sz6zadv6gi Fiize-
tek, Briisszel), magyarorsz6gi kiad6s 1989-ben.
l1 Imre Nagy, ON COMMUNISM, In Defense of the
New Course, Praeger, New York, 1957.

12 M6ray Tibor, The Revolt of the Mind, London, 1960,324 o.
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pdrtnak is, a kommunistdknak is becsilletet sze-

reztek, ndveltdk befolydsukat, az irdntuk tdpldlt
bizalmat, amelyek rem,6nyt keltettek a n,lpben,

cdljaik megval6suldsa irdnt. Felkell 1leszteni 6s ki
kell fejleszteni ezeket az er1nyeket, amelyek mdr-
mdr kihalnak a pdrt 6let6bdl 6s a kommunistdk
magatartdsdb6l. Ilyen erdny a magyar n,6p szere-

tete 6s megbecsill1se, a vele val6 szoros kapcsolat
6s \sszeforrottsdg, a husdg a ndphez, 1rdekeinek

igaz szolgdlata. Ez a pdrt 6s minden kommunista
erkijlcsi parancsa, ez a mordlis alap, amelyen

minden tevdkenysdgilknek |pillnie kell. Harcol-
ni kell a humanizmus, az emberiessdg elvdnek a

kommuni st dk t ev dke ny s dgdb e n v al 6 6r v d ny e s ill 6 -

sddrt 6s ldpten-nyomon le kell leplezni, 1lesen fel
kell ldpni a ndpellenes ttjrekvdsek ellen, amelyek

mind veszedelmesebben uralkodnak dllami 6s

pdrtdlotilnkben. Ilyen er,iny: az igazi hazafisdg
a hazaszeretet 6rzdse, a ,,haza minden el6tt" ma-
gasztos eszmdnydnek hii 6s ijnzetlen szolgdlata,

amely nagyrabecsillLst keltett a kommunistdk
irdnt a legszdles ebb ndprdtegek kiirdb en ds fokozta
ndpszerilsdgilket. Andlkill, hogy a tillz6 naciona-
lizmus, a sovinizmus elleni eszmei-politikai har-
cot enyh{tendnk 6s teljes ideol6giai fegyverzettel
fel ne l4pndnk ellene, ott, aholfelilti afejdt, a pro-
letdrnemzetkitzisdg szellemdben, mds nemzetek

megbecsillLsdvel egyiltt, dpolnunk kell a hazasze-

retet erdnydt, amit a magyar ndptdl idegen veze-

tdk a sovinizmus alantas dsztiindvel igyekeznek

azonositani 6s beszennyezni. Annyira el vannak
szakadva a ndp lelkilletdtdl, a magyarsdg drzdse-

itdl, hogy taldn 6szre sem veszik, milyen sulyos
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s,irelmeket ejtenek a nemzeti tjndrzeten. A ma-
gyar ndp nem soviniszta, de nem is kozmopolita,
nem is akar, nem is fog azzd vdlni. A ndptol ide-
gen, ostoba politika, amely nem mds, mint nei:m-

zeti nihilizmus, amely a hazaszeretet ds nemzeti
drzds erdnyeit elutasitja, magatartdsdval 6ppen

a sovinizmus veszdlydt szitja fel. A szocializmus
nem fosztja meg a ndpeket nemzeti jellegilktdl,
nemzeti drzdseiktbl 6s sajdtossdgaikt6l. Ellenke-
zdleg ezekkel minden ndp gazdagitja a szocializ-
mus egyetemes erkijlcsi-etikai lrtdkeit. A magyar
ndpnek a nemzeti eszmdnyekhez val6 tbrhetetlen
ragaszkoddsa, hilsdge a szabadsdg 6s fiiggetlen-
sdg gondolatdhoz, amely hosszu 1vszdzadokon dt
tdrtdnelmdt formdlta, erejdnekforrdsa volt 6s lesz

a jdvdben is, nem elitdlendd nacionalizmus, ha-
nem a magyar ndp legnemesebb jellemvondsai,

nemzeti erdnyek, amelyeknek a kommunistdk-
ban kell testet \lteniilk, ha a magyar ndp hivatott
vezetdi akarnaklenni. Akit a magyar ndp kdvetni
hajland6 tiirtdnelmdnek jdv6be vezet6 rdgds rit-
jdn, annak szdmolni kell nemzeti dndrzetdvel, ds

a nemzeti bilszkesdg 6rz,!s,!vel, amire a kis ndpek,

mint a mi ndpilnk, a magyar is, taldn drzdke-

nyebbek, mint a nagy nemzetek. A magyar tehet-

sdges, szorgalmas n'ip, milltja 6s jelene egyardnt
bizonyitja, hogy tudomdny, technika, miivdszet,

irodalom, zene 6s sport terdn mily nagyszerii al-
kotdsokra, teljesitmdnyekre kdpes. De nem kisebb

dllam-alkot| kdpessdge ds dllamfenntart6 ereje.

Minden tdr tdnelmi kor szakb an kitermeli nemzeti
glniuszait, nagy dllamfdrfiait 6s hadv ezdreit, akik
a tdrsadalmi fejl1dds ds dtalakulds viharos szd-



zadain dt elvezettdk az orszdgot a szocializmus
kilszdbdig. Ez a nemzet most sem lett kiskorrtvd,
most sem szorul gydmkoddsra, meg tud dllni a

maga ldbdn ds a bdkeszeretS ndpek nagy csaldd-
jdban, a szocializmus, az emberi haladds ilgy6-
vel egyiltt, a nemzeti szabadsdg 6s filggetlensdg
ilgydt is mdlt1an kdpviselni 6s el1revinni tudja.
Ezt azonban csak a ndpb6l eredt, a ndppel dssze-

forrt ds 6rte kilzd6 vezetdk, a ndppel egyiltt tud-
jdk val6ra vdltani. Ndlunk q mai vezetdk oktalan
politikdja elnemzetietlenitds titjdn akar a szocia-
lizmus feld haladni, ami az ut6bbi iddben mind-
jobban fesziti a bels6 ellentdteket 6s olajat 6nt a
sovinizmus parazsdra, mert a magyar ndp, mint
minden mds ndp, a szocializmust tigy fogadja el,

ha nem kellfeldldoznia nemzeti 4rzdseit, tudatdt
ds sajdtossdgait, amelyeket a szocialista tdrsada-
Iom kereteiben is tovdbb kivdn dpolni.l3

Mikor ezeket sorokat, a kommunist6kra uta-
16 r6szek kihagy6s6val megmutattam ismer6-
seimnek, hogy tal6lj6k ki, ki irta, Szdchdnyitdl

Ndmeth Ldszl6ig es lllyds Gyuldig mentek a ta-
l6lgat6sok, ds senki nem gondolta volna, hogy
a ,,kommunista" Nagy Imre irta ezt.

Nagy azonban a nemzeti tudat magasztal|-
s6n kivtil t6rsadalomelmdletben is jelent6set al-
kotott. A'70-es dvekben r6szt vettem a Kansas-i
13 ,,A magyar koz6let id6szerri erkolcsi-etikai k6rd6se-
ir6l; 1955 december hav6ban. AZ IGAZSAG A NAGY
IMRE UGYBEN, Sz6zadv6gi ftizetek, Budapest, 1989
(els6 kiad6s Eur6pai Pet5fi Kor, Brrisszel, 1959);153-54
o. Nagy Imr6t a t6ma ugy l6tszik, annyira fellelkesitet-
te, hogy az eg6.szet egy szuszra vetette papirra, egyetlen
hosszri bekezd6sben.
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egyetemen egy nyolchetes politikai filoz6fiai
szemin6riumon, ahol az ismertebb marxista 6s

neo-marxista filoz6fusokkal, mint pl. a Frank-
furti iskola, vagy adisszidens kelet 6s koz6p-eu-
ropai neo vagy reform, ,,humanistd' marxistdk-
kalfoglalkoztunk. Nagy Imre neve nem is volt a
listdn, 6s egy sz6 sem esett r6la, mig 6n fel nem
hoztam. A szemin6riumot vezetl professzor
javasolta, ismertessem Nagy Imre elk6pzel6sdt
egy dolgozatban. Mikor elolvasta, meglep6dott,
6s bevallotta, hogy Nagy Imr6nek is a list6n kel-
lett volna lennie, de eddig angolul senki nem
dolgozta fel Nagyt6rsadalom 6s politikai filozo-
fi6j6t. Szakmailag Nagy ON COMMUNISM14
cim alatt kiadott ir6sai a legjobb humanista
neo -marxistilk ir6saival versenyeznek.

Saj6t tapasztalata alapjdn, Nagy az 1955-56-

ban irt dolgozataiban nem csak egy humanista

elvti marxizmust illetve szo cializmust dolgozott
ki, hanem elm6letben sz6tv6lasztotta a pfrtot
az 6llamt6l Mig a P6rt Moszkv6nak val6 al6-

rendelts6gdt illetve a Pdrt internacionalizmu-
s6t elfogadta, az 6llamhat6s6got a nemzeti on-
rendelkez6s joga alapj6n, a magyar tort6nelmi
hagyom6nyok, nemzeti saj 6toss6gok 6s kultrira
fi gyelembevdteldvel, a P6rtt6l firggetleni.il akar-
ta berendezni. Ennek az elkepzeldsnek egyes

elemeit a fenti iddzetben is fel lehet ismerni.
Tette ezt azutin, hogy a moszkvai elvtirsakt6l
elfogadta a miniszterelnoki kinevez6st. Ez volt

14 A tobb mint 300 oldalas munka 25 fejezetbbl6ll, te-
hit 25 t6m6v al fo glalkozik,



szerinte a kommunizmus fennmarad |sinak az

egyetlen lehet6s6ge.
igy val6szinii, hogy kiv6gz6s6ben az '56-os

szerepe csak iirtigy volt, elm6lete sokkal vesz6-

lyesebb volt a pirtra n6.zve, mint, amit '56-ban

tett. Ldssuk teh6t, hogy mi is tortdnt'56-ban?
Otven 6v tivlat6b6l az adatok n agy rlsze mfir

el6rhet6, azonban nem olvastam eddig egyetlen
besz6mol6t, amely a ldnyeget maraddktalanul
tirgyalta volna, annak ellendre, hogy a tavalyi
50. 6vfordul6ra mindenki, akinek bdrmi szere-
pe is lett volna '56-hoz, megirta az irnivalojfit.
Ezdrt tehdt itt az ideje rijviden \sszefogJalni egy

csokorba, amit eddig tudunk' 56-161.

En, doktori disszertici6mat 1956-16l irtam,
igy rlszletesen foglalkoztam az akkori esemd-
nyekkel, m6r amennyi r eszlethez hozzitf|rhet-
tem nyugaton, ugyanis 1989-ig nem voltam
kiv6natos szem6ly, 6s nem engedtek haza. igy
tobb hetet toltottem a mi.incheni Szabad Eur6-
pa Rddi6 konyvtrirdban, ami akkoriban a leg-
jobb magyar anyaggal rendelkezett Magyaror-
szSgon kiviil.

Disszertdci6mban k6t szempontot emeltem
ki: el6szor, '56 nem egyszerti nemzeti felkelds
volt, hanem kultrirh6borri. A sokkal naciona-
listdbb de ortodoxvall6sri ds kultirrrijir rom6nok,
szerbek, bulgdrok s6t, maguk az oroszok sem
l|zadtakf elabizincikultrir6jtielnyom6ikellen,
mig a ny.ugati kereszt6ny kultirr6lri kelet-n6me-
tek, lengyelek, csehek, 6s persze mi magyarok,
mind fell6zadtunk. A m6sik szempont az volt,
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hogy a forradalmat Ger6 provok6lta ki,t5 hogy
megmentse hatalmdt, ami egyre gyorsabban
csriszott ki a kez6b6l.Ezt,,Gero gambitnak" ne-
veztem, de eredetileg csup6n egy spekulativ ko-
vetkeztet6s volt, minden dokument6ci6 n6lkiil.

Nyilv6nval6 volt, hogy a b6kds fejlemdnyek
v6giil is Ger6 meneszt6s6vel fejezldnenek be,
igy egyediil Ger6nek 6s klikkj6nek 6llt 6rdek-
6ben egy drasztikus provokdci6, amellyel a fej-
Iem6nyeket meg lehet 6llitani, illetve visszafor-
ditani, 6s megmenteni Ger6 kez6ben a hatal-
mat. Az6ta persze tobb oldalr6l is taldltam do-
kument6ci6t, hogy ez igy volt. Legmeglep<lbb

bizonyit6k magiit6l Nugy Imr6t6l szirmazlk,
6s ez megmagyarazza kezdeti tart6zkod6s6t 6s

bizony'talans6g6t.

Okt6ber 23-5n ddlel6tt, miutdn a di6kok a Pe-

t6fi Korben m6r kovetelt6k Nagy rehabilit6l6sdt.

Nagy tal6lkozotL n6gy elvt6rs6val, ki6rtdkelni a

helyzetet. A jelenlev<i Gimes Mikl6s, akit Nagy
Imr6vel egyutt kivdgeztek, beszdmolt feles6g6-

nek a tal6lkozisr6l, aki elmondta, mi is tort6nt.
Gimes Aliz szerint az elr,t6rsakbiztat6sa ellen6re

,,Nagy Imrehallani sem akart arr6l, hogy a tilnte-
tdsben rdszt vegyen. Eml1keztetett minket [mond-
ta fdrjel Mez6 Imre tiz nappal kordbbi figyelmez-
tetdsdre, amely szerint Gerd nagyardnyil provo-
kaciora kdszill ellene: szdnt szdnddkkal hagyja a
dolgokat egy Poznanszerii felkeldsig menni, hogy

a zt dn I e c s aph a s s o n az egd sz p dr t ellen z 6kr e." 
I 6

l5 V6li Ferenc javasolta ezt az elmeletet el6szor, RIFT AND
I{EVOLT IN HLINGARY (Harward University Press, 1961).

16 lgazsig a Nagy Imre iigyben, 55 o.; l6sd szint6n T6-
bi6s Aron, in memoriam NAGY IMRE, Eml6kez6s egy



Visszat6rve az elfzmenyekre, az ENSZ-fe-
lent6s szerint van bizonyit6k, hogy a szovjet
csapatokat mdr napokkal 23-a el6tt mozg6si-
tott6k 6s megkezdtlk az el6kdszrileteket a be-
avatkozisra.lT

Dr. Tamfska Lordnd 10 oldalas besz6mol6-
j 6ban szovj et katonaorvosi kapcsolatai mellett
hivatkozik egy K6d6r |iinossal val6 besz6lge-
tdsre, amelyek szinte megj6solt6k az okt6beri
forradalmat.ls Ezekre alapozva, Dr. Tam6ska
biztos abban, hogy Ger6 ds az oroszok elci-
re terveztlk, kiprovok6ltik, 6s robbantott6k
ki okt6ber 23-6n a forradalmat. igy, Tamdska
szerint'56 nem forradalom, vagy ellenforrada-
lom, hanem 6llam puccs volt:

,,1956 okt6berdben ... nem volt ndpfelkelds,
sem forradalom vagy ellenforradalom, hanem
egy, az oroszok.ds a Pdrt dltal 1955-ben kiter-
velt, kdsdbb megszervezett ds 1956. okt6ber 23-
dn ,,cdltudatosan" kirobbantott puccs. Egy dl-
lamcs{ny, amelynek azt kellett szolgdlni, hogy
az orszdgot 15 6ve megszdllva tart6, gyarmati
m6dra kizsdkmdnyol6 orosz csapatoknak ne
kelljen kivonulnia ds azt kiivetd bt perc millva'
miniszterelncikre, 1989, Szabad T6r Kiad6. 1989.178-79
o. A,,tiz nap'el6tti figyelmeztet6s pont Ger6 Tit6hoz
val6 okt6ber l5-i elutaz6sa el6tt tort6nt.
17 ENSZ felent6s, # 157-9.
18 Tam6ska L6rdnd, MD, ,,Otszriz gramm prdgai sonka-
A magyar'56 hdtterel' HUNNIA, Okt6ber 25, 1994, pp.
2l-31. A sonka iigy arra utal, hogy az egyik miniszter
azzal az rirtiggyel utasitotta el Tam6ska panaszdt, hogy
cukorbeteg fidnak 6trendj6ben sonk6ra van sziiks6ge, 6s

ezt csak, mint miniszter tudja beszerezni, teh6t nem ve-
sz6lyeztetheti 6116s6t.
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(Marosdn Gydrgy kijelentdse a KB egyik il16-

sdn) ne kelljen a szovjet szuronyokra, tankok-
ra tdmaszkod1 pdrtnak, politikai rendszernek

i)sszeomIani."
Tam6ska felveti a k6rd6st, hogy honnan sze-

reztek a felkelcik fegywereket, ,,mert fegyverek,
is egy kis l1vdldozds ndlkilI nem lehet szavahihe-
t6 forradalmat csindlni." Szerinte a fegyvereket
el6szot fels6bb parancsra, a rend6rok adt6k
al6zong6 fiataloknak. Azonban mis forr6sok
nagyon 6rdekes tdnyt kozolnek.

Egy vide6ra vett interjrisorozatte szerint
miut6n az els6lov6sek eldordtiltek a r6di6n6l,
valaki elkidltotta, ,,Menjilnk a ldmpagydrhoz

_fegyverekdrf," 6s egy ,y6letleni.il" pont ott 6116

teheraut6h oz vezetettndh6ny di6kot. A,,L6m-
pagy6r" val6j6ban szigonian 1rzott fegyver-
gydr volt. Mikor oda6rtek, egy oreg nyugdijas
kapuson kivi.rl egy fiatal takarit6 l6nyt taliltak
az udvaron, aki szdpen odavezette 6ket egy
rakt6r teremhez amelynek a bejSrata l6d6k-
kal volt eltorlaszolva, ahol fegyverek 6s l6szer
virta a forradalmfrokat. Minden baj ndlkiil
rnegraktdk a teheraut6t 6s t6rtek vissza a 16-

di6hoz a feglwerekkel 6s l6szerrel. Az inter-
jf folyam6n az interjtt-vezetf tobb alanlt6l
k6rt erre magyarizatot, de senki nem tudta
megmagyarizni, hogy a ,,l6mpagyir" mi6rt
hllt <irizetleniil. Persze miutdn a teheraut6nyi
l'egywert 6s lSszert kiszfllitott6k, gyorsan ki-

l9 A Mi Forradalmunk; 5 r6szes magyar dokumentum-
lilm, 1995, rendezl Magyar |6zsef, operat6rok V6k6s

l)6ter, K6szegi G1'ula.



kiildtek egy szakasz katondt a maraddk fegy-
verek 6rz6.s6.re.

Ez annal ink6bb is megmagyarSzhatatlan,ha

csak fel nem tdtelezzirk, hogy minden terv sze-

rint ment, mivel ok6ber 2l-6n,,lavaslat a szilk-
sdges intdzkeddsekre" cimmel rendkiviili katonai
eligazitSs tortdnt a budapesti 6s vid6ki helyors6g
reszerc a Honv ddelmi Minisztdr iumb an. Az eliga-
zitis programjilt a honv6delmi miniszter, Bata
vez6r6rnagy, szem6lyesen j6v6hag1fta, 6s feny-
m6solatban, klzzeI irt de olvashat6 oldaljegyze-
tekkel megtal6lhat 6 az Igazsdgiigyi Minisztdrium
kiaddsd,ban megjelent besz6mol6ban.20

Budapesti hely6rs6g szdmira nyolc pon-
tot foglalt magiba a terv, mig a vid6knek,
parancsnoksdgoknak hatot, 6s kiilon pontok
fo glalkoztak a,, fe gy v er, 16 szer 6 s r obb an 6 an y a g
raktdrak ellen6rzdsdvel." A terv szerint 6lland6
r6di6 riad6k6szi.ilts6get kell tartani, valamint
utasitott,,fut6rrepiil6g6p 6s helikopter k6-
szenl6tben tartdsra a budaorsi repi.il6t6reni'
Teh6t nyilv6n kdsziiltekvalamire, amit Dr. Ta-
m6ska el6re sejtett, 6s amir6l K6d6r is tudott,
ds Nagy Imrdt is figyelmeztettdk. Az Igazsig-
i.igyi Miniszt6rium jelentdse ugyanezt a konk-
liziot vonja le: ,,Nem igaz tehdt, hogy oktdber
23 vdratlanul, tehdt meglepetdsszerilen drte a
hadsereg, illetve a politikai fels6 vezetdstl'2|

Ezmegmagyariz sok mindent, kozti.ik Ger6
provokativ r6di6besz6d6t okt6ber 23-in, es

20 soRTuzEK - 1956,II. IELENTES; Igazs6giigyi
niszt6rium, T6nyfelt6r6 Bizotts6g, 1994, 62-63 o.

21 U. o.9 o.

Ger6 jugoszl|viai l6togat6s6t Tit6n6l, akit meg

l<ellett neki gy6zni, hogy az orosz csapatok

tervezett bevonul6sa nem Tito ellen ir6nyrl.
Azonban Ger6 terve nyilv6n azon csfszott el,

lrogy a lengyel esem6nyekre reag6l6 magyar

hatalsiig kor6bban rendezte a ttntet6st, mint
irmikorra Ger6 tervezte. Minden val6szinti-
s6g szerint Ger6 a november 7-i iinnepl6seket

akarta felhaszn6lni a provok6ci6ra, igy okt6ber
23-6n nem volt k6sz, de m6gis a provok6ci6
rnellett dontott, 6s igy terve visszafel6 si.ilt el.

Ez megmagyarLzza Nugy Imre 6vatos kez-

clett hozz66ll6s6t, ami nyilvdnval6 nem lett,
hogy Ger6 elvesztette a jitszmit. Ger6 jelenl6-

te a Forradalom els6 napjaiban mintegy lid6rc-
nyomds nehezedett Nagy Imr6re. R6cz Sindor
szerint ,,mikor Nagy lszreveszi, hogy nincs Ger6

mert 26-dn Moszkvdba szdktitt-, rdgtdn vdl-
I o z d s okat e s zkij z iil a ko r m dny ii s s z et 6t el6b en."2 2

I(ez6be veszi a ki.iliigyek ir6nyit6sdt, kozvetlen

kapcsolatba lep az ENSZ Titk6rs6ggal, 6s mint
Inagyar nemzeti politikus pr6bdlja menteni,

ami menthet6, 6s a nemzet jov6j6t fj alapokra

f'ektetni.
Nugy tragedi|ja az volt, hogy feltdtelezte,

lrogy Magyarorszag 6lhet v6res harcok 6r6n
l<ivivott szabads6g6val, illetve fiiggetlens6-

g6vel, 6s nem vette figyelembe a Szovjetuni6
liideghdbonis drdekeit, ds Amerikam6r kiala-
hul6ban lev6 globdlis terveit. Sokan a Szue-

zi Csatorn6val kapcsolatos egyiptomi krizist

)2 R6CZ S6NdOr, PARAZSLO SZANDEK, EMI6KCK 6S

tcnyek 1956-b61,2005, 105 o.

ml-
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okoljdk a magyar k6rd6s eIod5z6s5ert, ami
t6ves magyar|zat.

A szovjet terveket a NATO l6trehozdsa be-

foly6solta. Az osztr ak b ekeszer z6d6s alapj 6n,

1956v6gen ki kellett volna vonulniuk Magyar-

orszigrol, amit hajland6k lettek volna megten-

ni. Azonban mikor a NATO megalakult, azt

ellens6ges l6p6snek tekintettdk, 6s elhat6roz-

t6k, hogy benn maradnak Magyarorsz6gon.

Azonban a b6keszerz6d6s szerint ez csak fgy
volt lehetsdges, ha az orszigban fell6p a fasiszta

restaur6ci6 veszllye. igy sztiks6gi.ik volt egy kis

fasiszt6nak l|tszo forradalomra. 6s akkor ma-

radhatnak, amig a restaurdci6 veszelye fenn6ll.

Dr. Tamiiska 6rtesiil6se szovjet bar6tait6l tehiit
igaz v olt. Az Igazs|gi.i gyi Minis zter ium S o r t il z
Ielentdse az al6bbiakban foglalja ossze a szov-
jet tevdkenys6get: a magyar katonai 6s politi-
kai fels6 v ezeteshez,,has onl6 an gondolko dott a

szovjet politikai 6s katonai vezetds is. A Kill1n-
leges Hadtest tiirzse 1956. jilniusdban parancsot

kap ott e gy'r en d sz erellen e s' m egm o z duld s lev er,! -

sdre vonatkoz6 terv kidolgozdsdra. A terv utolsf
pontositdsdt Budapesten Malasenko ezredes, a

Kill\nleges Hadtest tdrzsfbndke okt6ber 22-6n

hajtotta vdgre (Vojenno Isztoricseszkij Zsurnal
1993. 10. szdm)."23

L6nyeg6ben tgyanezt az informdci6t Ma-
lasenko '56-1616s annak ellzmenyeir6l irt
konywe alapjin, csak kicsit bclvebben, meg-

taLlljuk a HADTUDOMANY cimti magyar
lirly6iratban is.2a Malasenko szerint m6r
1956 jriliusban kaptak utasit6st Moszkv6-
bcil, hogy k6szitsenek konkr6t terveket egy
csetleges beavatkozdsra. Tyihonov t6bornok
cgyiittmtikodott a magyar hadvezetdssel, 6s

Malasenko egy vastag kotetnyi informdci6t
l<apott a terv kidolgoz6sihoz. Malasenko p6r
nap alatt elkdszi.ilt a papirmunk6val a kozos
szovjet-magyar akci616l,,,a Magyarorszdg
tariiletdn a rend visszadllitdsdra. Lascsenko

tibornok j6vdhagyta a tervet, 'KOMPASZ'

lad1ndv alatt. Az alacsonyabb egysdgek pa-
runcsnokai mind megkaptdk q beosztdsukat
tt s az utasitdsokat.'2s

Malasenko szerint, aki, mint katonaember,
nem volt beavatva a politikai man6verezdsbe,

a korm6ny nem alkalmazott megfelel6 szigort.
Arra sz6mitva, hogy a helyzet tov6bb romlik,
,,Lascsenko tdbornok oktober kdzepdn megsza-

lritotta a magasabb egysdgek parancsnokainak
kikdpzdsdt ds visszaki.tldte 6ket egysdgeikhez,

lrcgy megtehessdk a szi,iksdges l|pdseket. i;y
illithatom, hogy azokban a napokban, dlta-
liban j6l voltunk informdlva a Budapesten 6s

Magyarorszdgon kialakul6 helyzetrdl. De az

c s emdny ek megh aladt dk elkdp zel6s einket."26

.14 E. I. Malasenko, ,,A kiilonleges hadtest Budapest tii-
zcben' HADTUDOMANY. 199 4 I l. l2l - 4 o. Malasenko
, rrosz nyelvri visszaeml6kez6.se ugyanezzel a cimmel je-
k'nt meg Moszkv6ban.
.15 U. o. 122-3 o.

.l() U. o. 123 o. Kiemelds t6lem, B. S.23 U. o.,9-10 o.
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Ez az utols6 mondat jelentcis. Gosztonyi
P6ter,27 miut6n ismerteti a szovjet el6k6sziile-
teket, az orosz hadvezetest kritizlljat,,a szovjet
taktika is csapnival6an rossz volt: p6nc6los er6k-
kel kivrlntdk,,m6resre" tanitani az elleniik klasz-
s zikus p ar tizinharc ot folytat6 felkel6ket l', 8 Nem
a szovjet taktika volt rossz, hanem a szovjet stra-
t6gia. 6k nem csatdt akartak nyerni a tankokkal,
hanem megfelemlitds c6ljdb6l vetettdk be 6ket.
Azt hitt6k, hogy n6h6ny rozogapdnc6los megje-
lenik az utc6kon, eldordiil n6h6nypuskalov6s, 6s

ezzel vege lesz. Lesz ndhriny kommunist a ,,m6r-
tir," akiket majd nagy pomp6val eltemetnek, de
ami a fci, meg lesz az ;jr:0Lgy a szovjet vezet6snek,
hogy tovdbbra is az orszigban maradjanak, 6s

Ger6neh hogy lesziimoljon a Nagy Imre cso-
porttal 6s visszaforditsa a lazul6si folyamatot.
De Malasenko szerint ,,az esem6nyek megha-
ladtrik az ek6pzel6seiket!" Mikojdn es Szuszlov
m6g okt6ber 24-en is optimistdk voltak, mikor
ezt tiviratoztik haza Moszkviiba :,, Az a b eny o -

mdsunk alakult ki, hogy killbnijsen Ger6 elvtdrs,

27 Tamdska L6r6nt szerint Gosztonyit a nyugati kato-
nai szak6rt6k ,,nem sokra |rtdkelik, 6s igy tudjdk, hogy
1956. okt6ber 23-dn a Kilidn laktanydban, mint GH-s
tiszt teljes{tett szolgdlatot, laktanya-ilgyeletes volt ds kj-
vetett a Corv in-kijzi'ellenforradalmi, alv ildgi cs6 cs el6k_
re'." Majd nagylelkiien hozziteszi, ,,De hdt az vesse ra
az els6 kiivet, aki nem tdvedett dletdben,s nem vdltoztat-
ta vdleminydr." L6sd Tam6ska, 2l o.

28 Gosztonyi P6ter tomor osszefoglal6ja 1956-16l a 86_
csi Napl6 egy 1998-as szdmdban; http://kincsestar.radio.
hu/jeles/j elesokt.Z:.php
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tlc mds elvtdrsak is tillbecsillik az ellensdg er6it,

ls lebecsiilik sajdt erdinket.'2e Mig 1953-ban a

bcrlini fiatalok a tankok l6ttdn hanyatt homlok
szaladtak haza, a Pesti Srdcok molotovkokt6llal
logadt6k a tankokat, 6s g6ppisztollyal v6laszoltak
rrz AVH atrocit6saira!

Ez6.rt 6.rdemeltdk ki a pesti Srdcok az akko-
ri ,,szabad vildg" osztatlan elismer6s6t, M6g a
,, szab ad" Amerika is elismerte h<lsiess6gi.iket,

pedig Amerika volt a hib6s, hogy a piros pesti
vcr hi6ba folyt a pesti utc6kon.

Miel6tt tovdbb megyi.ink, meg kell emlite-
ni egy fontos tdnyt, amit sokan nem vesznek
ligyelembe. Roviden, ,,nem mind arany, ami
Irtnylik!" Nem mindenki volt forradalmdr, aki
ri'szt vett az'56-os esem6nyekben. Mint azt
Malasenko tdbornok is irja, okt6ber 23-6n,
rrrikor engedelyeztdk a di6kok felvonul6sit, az
MDP utasitottdk a p6rttagokat is, hogy ok is
vcgyenek r6szt.30 Azonkiviil, mint az Klepeisz
f irnos, a balatonfiiredi piirttitk6r k6s6bbi, bir6-
srig el6tt tett vallomds6b6l kitrinik, 6 a Veszp-
I cm megyei p6rttitk6r utasit6s6ra akart,,forra-
tlalmi bizottsdgot" alakitani, 6s a megyei titkfr
;rz okt6ber 24-en, a Veszprdm melletti szovjet
lcpiil6t6rre 6rkez6 Szuszlov es Mikojan SZKP
I( I1 tagok utasit6s6ra adta ki ezt a parancsot.3l

.le Hi6nyz6 lapok 1956 tort6net6b6l - Dokumentumok
,r volt SZKP KB lev6ltrirdb6I,Zenitkonlwek, 102 o.
l0 Malasenko, 124 o.

| | M6sz6ros Gyula, ,,Forradalom 6s szabads6gharc
I')56-bAN,'' BALMONFURED ES BALATONARACS



Amerika akkor m6r kialakul6ban l6v6
glob6lis,,vildgkormdny" terveinek lettiink az

|Idozata. Az amerikai politik6t, de f6leg az

amerikai kirlpolitik6t nem a nemzeti 6rdek,
hanem a globiilis, Magyarorszigon ,,hitter-
hatalomnak" nevezett csoport 6rdekei 6s em-
berei iriinyitjiik, ak6rcsak n6lunk. A kiilpoli-
tikai c6lok, legyenek azok a vil6gkorm6ny32
megval6sit6sa, vagy lzrael t6mogat6sa, soha
nem k6pezik, nem k6pezhetik, a v6lasztdsi
kampiinyok tdm6jdt! Az elhallgatott alapfel-
tev6s az, hogy a viligbdke Amerikinak is j6
lenne, 6s minden, ami ebb<llkovetkezik, csak
r6szletk6rd6s,legyen az avll|gkorminy, a Ki-
n6val val6 kib6kiil6s, vagy Irak megtdmad6-
sa. igy a Republik6nus 6s a Demokrata pilrtok
kiilp olitikij a is cs ak r6szletekb en kiilonbozik,
az alapfeltev6s 6s a v6gs6 c6l ugyanaz, mert
ugyanaz a hdttdrhatalom 6ll mogottiik illet-
ve felettiik.33 A magyar forradalom el6rul6sa

TORTENETE, Veszpr6m, 1999,507 o.

32 Ezt a k6rd6st r6szletesebben t6rgyalom az Auton6mia
6s az ilj vildgrend c. kdnlwemben, 16sd http://www.cor-
vinuslibrary.com/autonom/katalog.htm
33 Carroll Qugley, TRAGEDY AND HOPE (Macmil-
lan, New York, NY, 1966) c. k<inywe rl.szletezi,hogy a 19.

szizadvtg{re hogy hajtott6k uralmuk a16 mindk6t poli-
tikai p6rtot Amerikdban (71-73 o.) A m6dszer egyszerii;
,,mindk6t p6rtot t6mogatni, megengedni, hogy a p6rtok
vdltogass6k egym6st, ezzel eltitkolj6k a befolydsukat, 6s

egyben megakad6lyozz6k a politikusok fiiggetlens6g6t,
6s mivel van a k6t p6rt kozti v6lasztisnak lehet6s6ge, a
nep azt hiszi, hogy saj6t akarata 6rv6nyesiil" (73 o.).
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tilrikus p6ld6ja, hogy hogyan, milyen dikta-
Irlrikusan 6s alattomosan, a nemzeti 6rdek
t's a n6p kiv6ns6giit semmibe vdve mrikodik
,r hfttdrhatalom 6ltal irinyitott orsz6gok kiil-
lrolitikija.

A 20. szdzad m6sodik fel6ben Amerikiinak
rrrind bel-, mind ktilpolitik6j6nak megdrtds6-

lrcz el kell olvasni Arthur Schlessinger liber6-
lis politikai iro Vital Center (L6tfontoss6gri ko-
zcp) cimri kon1v6t.3a Schlessinger, aki a Ken-
r r cdy-korm6nyban az elnok,,tan6csad6j a" volt,
,rt,1949-ben irt konyw6ben osszegezi a nemzet-
lii)zi elit 6rdekeit kdpvisel6 amerikai politikai
,clokat 6s terveket. A konlv lenyege, hogy a
.,vildg kormdny nemes eszmdje" addig nem va-

kisulhat meg, amig Amerika 6s a Szovjetuni6
rrcm taldlkozlk a ,,l1tfontossdgri kdzdpen." "

Ezt pedig rigy lehet e16rni, hogy Amerika
bclpolitikdja mozogjon a szocializmus iriny6-
lrir, a szovjet pedig tisztelje jobban az emberi

iogokat. igy tud a k6t hatalom kozdpen tal6l-
lozni. Ehhez az is fontos, hogy kiilpolitikival
cgyr6szt gyakoroljanak nyom6st Moszkvfra,
lrogy engedelyezzenek tobb jogot a polgdrok-
rrak 6s az elnyomott n6peknek, m6sr6szt koz-

bcn ne ijesszdk el trils6gosan a Szovjetuni6t.
l'i'ld6ul, felhozza R6kosi M6ty6st, aki sokkal

t,l Schlesinger, Arthur M. fr. THE VITAL CENTER: THE
l'()I.ITICS OF FRXEDOM, (Boston: Houghton Mifflin
( iompany, 1949). M6sik fontos dokument Carol Quigle
t', U.o. 240 o.
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elvetemtiltebb, mint Peron argentinai dikt6-
tor, de R6kosival kesztl'tis kezzelkell b6nni, ne
hogy Moszkva megharagudjon r6nk.

Eisenhower 6s Dulles kiiliigyminiszter ebben
a szellemben 6rult6k el forradalmunkat. El6szor.
a hideghdborf szerves r6szek6nt nyomisgya-
korl6s c6lj6b6l l|zitottikaz elnyomott n6peket a

Szabad Eur6pa es Amerika Hangja propagand6-
j6val, de rigy l6tszik, ak6r csak a Szovjet, Ameri-
ka is elsz6mitotta mag6t: a budapesti esem6nyek
meghaladt6k Amerika elk6pzel6s6t is. Mikor 16-

zit6saiknak konkrdt eredmdnye lett, megijedtek
ds kdtsdgbeesve pr6bSltiik menteni, ami ment-
het6 volt. Mint al6bb l6thatjuk, Eisenhower el-
nok ut6lag magyardzgatta ki mag6t, hogy nem
volt sz6nddkuk fegyveres l6zadiist kiprovok6lni,
de akkor mdr k6s6 volt.

Miut6n a Pesti Srdcok visszavertdk a szovjet
tankokat, a Kreml k6sz volt t6rgyal6sos alapon
kivonulni 6s vissza6llitani fiiggetlens6gin-
ket. Washingtonnak legal6bb h6rom rizenettel
kellett, egyre siirget6bb hangnemben, r6birni
Hruscsovot, hogy kiildje vissza Pestre a tanko-
kat. Az aldbbi pontokat Radics G6za rlszlete-
sebb ismertetds6bol idezzik. 36

Az els6 uzenet ,,fohn Foster Dulles killilgy-
miniszter ilr okt6ber 27-6n Dallasban mondott
v dlasztdsi b eszdddb en hangzott el. Einsenhower
'inditvdnydra' illesztette be a Szovjetuni6nak

36 l6sd Radics Geza, 1956 6s el6zm6nyei.
Magyars6gtudom6nyi Int6zet honlapjdn
magtudin. org/RG7o20 1 956.htm

Megjelent a

http://www.
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s:int ilzenetet: Az amerikai kormdny nem tart-
yr a kelet-europai dllamokat lehetsdges sziivets|-

.qt'snek." 
37

Majd, Radics folytatja, Charles Bohlen, az

t ISA moszkvai nagykovetet iddzve: ,,16 ndhdny

It'kete, nagy Ziszlimuzint ldttak a Kremlbe men'
rri okt6ber 29-6n, mely jelezte, hogy a teljes szovjet

vczet6sdg gyiil|sezik, vagy gyiilesezett, amikor a

lrivatalnokokat utasitottik a terv kivitelez6sdre.

lrkkor kaptam tiviratot Dullest6l, aki utasitott,
lrogy siirg6sen adjam 6t a szovjet vezet6knek,

rrrcly 6rtelmeben az Egyesiilt Allamok nem
lcl<inti Magyarorsz6got 6s bd,rmelyik csatl6st

lchets6ges katonai szovetsdgesnek. A t6virat
itlczett Dulles besz6d6bcil, melyet Dallasban
r r r ondott, 6s hangsrilyozta, hogy behat6 elemz6s

rrtlrn a ,,legmagasabb szinten" - nyilvinval6 uta-
lris Eisenhower elnokre - hagyt6k j6v6i'38

Ilohlen a t6virat 6tad6ser6l a kovetkez6t irja:
,,Az iizenetet Hruscsovnak, Bulganyinnak 6s

/,sukovnak mdg aznap ddlutdn az afgdn kdvet-
st:{en. rendezett fogaddson qdtam dt, melyet a

tiriik nemzeti ilnnep alkalmdb6l rendeztek. Az
ttmerikai dlldspont nem volt kill1niisebb hatds'
stil a szovjet vezetdkre. 6k m,ir elhatdroztdk a

lbrradalom lettirdsdt ...'3e

Ami 29 - etilleti, Bohlennek eme megfigyeldse

rrreg is 6llja a hely6t, mert ekkor m6g a szovjet

t / ll6k6s, Csaba - Byrne, Malcolm - Rainer, f6nos M. The

l()56 Hungarian Revolution: A History in Documents.
l'rruc XXXIX.
ts tlohlen, Charles E. : Witness to History: 1929-1969.W.

W. Norton & Company, INC. New York, 1973,412 o.

r,) U.o. 413 o.



vezetok val6ban a forradalom leverdse mellett
voltak. Mindebb6l az ttinik I<t, az Egyesiilt Al-
lamok mindent elkiivetett, hogy a Kreml ura-
inak tudomdsira hozza; szabad azut. Uraim!
Vagy elvtirsak! Ahogy gondoljdk! S6t, ...!?

Eppen ez€rt, nagyon figyelemrem6lt6 ama
hatirozat, amelyet a szovjet vezet5k kozos
megegyezes alapj6n hoztak okt6ber 30-6n,
melyrcil a The 1956 Hungarian Revolution: A
History in Documents cimii gyrijtemdny tud6-
sit. A jegyz6konyv a Szovjet KommunistaPirt
Kozp onti B izotts iig6n ak gyrild s 61 6I szol, amely
szerint Molotov igy foglalta ossze a t6rgyal6s
eredm6nydt: Molotov:,,Ki kell nyilvdnftanunk
a viszonyunkat az ilj kormdnnyal. Mi tdrgya-
ldsba l|pilnk a csapatok kivondsdr6l."

A Ki6ltv6nyt megirt6k, amelyet megkiildtek
az illet6kes korm6nyoknak, 6s amely megjelent
3l-dn a Pravd6ban. Ugy ndzett ki rehet, hogy
csoda tort6nt, a szovjet vezet6sdg elhatiroz-
ta a csapatok Magyarorsz6gb6l, s6t a mdsik
csatl6s-orszrigokb6l val6 kivon6s6t is tSrgya-
l6sok ritjin.Ugy trinik, folfatja Radics, hogy
a ki6ltvd,ny nagyon meglepte az USA elnokdt,
Dwight D. Eisenhowert is, mert sziks6ges-
nek tartotta, hogy okt6ber 31-6n elhangzott
r6di6 6s televizio beszddben ism6t biztositsa a

Szovjetuni6t, hogy ,,Az Egyesiilt Allamok nem
tekinti sem a lengyel, sem a magyar vezetosdget
lehetsdges katonai szdv et s dgesnek."ao

Okt6ber 31-6n Hruscsov nyitotta meg 6s ve-
zettele a tan6cskoz6st, amely nagyon rovid volt.

40 History in Documents. XLI. oldal
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Ncrn volt ingadoz6s, bizonytalankod6s. Az USA

t:iviratban tisztinra 6ll6spontj6t. Saburov volt
,rz cgyetlen, aki kitartott az el6z5 napi hatdrozat
rrrcllett. Zsukov marsall kiadta a parancsot, 6s a

:;zt rvj et csapatok elozonlottdk Magyaro rszSgot.

i\zonban, nehogy Moszkvdban kdtelkedjenek

.rz ligyesi.ilt Allamok j6indulat6ban, a kiiliigy-
rrrinisztdrium ujabb t6viratot ki.ild november

.l rin Tit6nak, akkor, amikor jugoszl6v dikt6-
lor Brion szigeten tan6cskozott Hruscsol.val 6s

Malenkowal. E t6viratb6l Michael A Feighan,

,rz llgyestilt Allamok k6pviseloje 1960-ban ik-
tirtta be a Kongresszusi Napl6ba (Congressional

liu:ord) a kovetkez6t: ,,Az Egyesillt Allamok kor-

rttinya nem j6 szemmel ndz olyan kormdnyokra,

rurrclyek nem bardtsdgosak a Szovjetuni6val, a
.\ : ov j etuni6 h atdr dn." o'

llme sorsdont6 napokban volt egy m6sik
,'rnl6kezetes sajt6tdj6koztatoja is az amerikai
,'lntiknek. amikor tobbek kozott a kovetkez6t

rrrondta: ,,Az EgyesilIt Allamok sem most, sem a

trtfiltban nem javasolt (biztatott) nytlt forradal-
t t r ot egy v 1dtelen tdrs adalomnak, oly an hatalom

dlcn, amely ellen nem gy6zheL"

Oh!Yeah? - mondan6 az amerikai. Amolyan
lii'zmosds. mint kdtezer 6l've1 ezelStt?.

Annyiban igaza volt Eisenhower elnciknek,

lrogy Amerika soha nem biztatott ,,nytlt for-
rrtdalmat." Azonban emldkszem 16, hogy 1953

rryar6n tett egy kijelentdst, hogy ha egy n6p ki
,rliarja harcolni szabads6g6t, Amerika minden

ll ()ongressional Record, Volume 106, Part 14, Eighty-
,rrllr Congress, Second Session, 31 August, 1960. 18785.



erej6vel (,,all our might") segiteni fog. Es ezt az
iizenetet Amerika Hangja 6s a Szabad Eur6pa
napokig bombolte!

A Kreml mfr bedobta a ttiriilkiizfit, mi-
kor Amerika elkezdett iizengetni! Nem att6l
tartottak, hogy a magyarok nem gy6znek, ha-
nem att6l, hogy mi lesz az amerikai ktilpolitika
dddelgetett globaliz6cios terveivel, amit akkor
meg vil6gkormdnynak, majd,,Uj vildgrendnek"
neveztek, ha Magyarorsz6g felszabadul a szovjet
j6romb6l, 6s esetleg a tobbi rabnemzetek is ko-
vetik a p6ldit,6s ne adj Isten, esetleg a Szovjet
Birodalom felbomlik. Ha a magyar forradalom
gy6zne, a ziirzavarban sokkal nehezebb lenne
megval6sitani a vilfgkorminyt, mint egy k6t
p6lusf vildgban. igy a Pesti Sricok 6s a ma-
gyar mel6sok, a,,viirds Csepef'munkdsai, be-
lektiptek nem csak a Szovjetuni6, de Amerika
illetve a vildgkorminyt 6pit6 hdtt6rhatalom
leves6be is. Ez6rt kellett Amerikinak el6rul-
ni benniinket. Viszont ez azt is jelenti, hogy
a Pesti Srfcok 6s a csepeli mel6sok nem csak
magyar, hanem vildgtiirt6nelmet irtak 1956-
ban. Azonban, ha ez val6ban igy van, akkor
6rthet6 az is, hogy a hritt6rhatalom mi6rt gyti-
liil 6s biintet benntinket annyira.

Az iirul6s ezekkel az egyre siirget6bb iizenetek-
kel nem 6rt v6get. A Tit6n ds Bohlen nagykoveten
keresztiil kiildott iizenetek mellett sokkal fonto-
sabb volt azizenet, amit Lodge, az USA ENSZ-
delegdtusa 6s maga Dulles kiihigyminiszter a New
York-i ENSZ palot6ban adtak a Kremlnek csinril-
haffok amit akartok, az USA megakadilyozza,
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lrcgy az ENSZ beleavatkozr,on a kommunista
bircdalom beliigyeibe! igy Eisenhower 6s Dulles

It'nti id6zett iizenetei teljes harm6ni6ban vannak

, r z U SA ENSZ-beli viselkedds6vel. Ez6rt az al6bbi-

,rli nem lephetnek meg senkit.

Gordon Gaskill, amerikai irjs6gir6 okt6ber
.llJ-1rn lrkezett Budapestre, igy volt szem6lyes

l;rpirsztalata is, de ami sz6munkra 6rdekes, az a

i0 oldalas beszfmol6ja, hogy az ENSZ hogyan
liczelte az un. ,,Magyar Kdrddst." a'

Altal6ban, ami az ENSZ-ben tort6nik, ha

rrcn'r is titok, de a v6geredm6nyen, illetve az

t'llirgadott hat6rozatok szoveg6n kivi.il kev6s

rrrlirrm6ci6 keriil a nyilvinossdg el6. Azonban
t Magyar Kdrdds annyira fontos volt, 6s a fo-
lylrnat annyira drthetetlen, hogy az amerikai
riislrgir6, miutdn Magyarorsziryrol visszatdrt
,\rrrerik6ba, egy reszletes tanulm6nyt irt r6la.
A cikk a Virgina Quarterly, a Virginiai Egye-

tt'nr irodalmi lapjdban jelent meg. A Quarterly
A rn erika egyik legtekint6lyesebb egyetemi fo-
I yri i rata. Gaskill tanulm6ny a az egyiklegkev6s -

lri' ismert, m6gis a legfontosabb dokumentdci6
I,(r tort6net6vel kapcsolatban, amit tort6ndsze -

irrlinek r6szletesen fel kell dolgozniuk.
A tanulminy cime ,,Egy kudarc menetrend-

1,'," riapr6l napra, orarol6r5ra, s6t, n6ha percr6l

l)('rcre ismerteti pfrhuzamosan a New York-i 6s

.r lrr,rdapesti esem6nyeket. Gaskill azzal kezdi,

lrogy Nagy Imre irodilja november elsejdn az

I,NSZ 6leteben p6ldan6lkiili, 48 perces t6vir6

l.l ( iordon Gaskill, ,,Timetable of a failurej' VIRGINIA
( )t IARTERLY, Spring 1958, vol. 34,# 2,61-91 o.



osszekottetdst ldtesitett a miniszterelnciki iroda
6s az ENSZ Titk6rs6g kozt, k6szenl6tben tartva a
vonalat arraazesetre, ha esetleg stirg6s uzenetet
kellene kiildeni. Ez alatta 48 perc alatt Budapes-
ten tort6nelmi esem6ny folyt le. Nagy magdhoz
k6rette Andropov szovjet nagykovetet, kozol-
te vele, hogy ha a szovjet csapatok beozonldse
azonnal nem marad abba, az ENSZ-hez fordul
segitsdg6rt. Nagy nem bloffolt a direkt vonal
nyitva volt az ENSZ Titk6rs6ghoz, megkertilve
a R6kosi 6ltal kinevezett, aDr. K6s p6ter ndven
fut6, Leo Konduktorov szovjet 6llampolgiirt, a
magyar ENSZ- deleg6ci6 akkori vezetbjlt. Mi-
kor Andropov megigdrte, hogy nem jon be tobb
orosz katona, a tdvir6kapcsolat megsztint.

Majd, amikor a szovjet benyomuld,s folyta-
t6dott, Nagy m6sodszor l6pett drintkez6sbe az
ENSZ Titkilrs6ggal, ezittal t6viratilag, kivdlo
angolsdggal, beszdmolt az ujabb csapatmozdu-
latokrol, bejelentette, hogy Magyarorszdg kil6p
a Vars6i paktumbol, ds Magyarorszdg semleges-
sdgdnek elismerdsdt illetve megvdddsdt kdrte az
ENSZ-t6l illetve a ndgy nagyhatalomt6l.

Nagy harmadik tiiviratkapcsolat6ban k6r-
te, hogy vegydk fel a magyar k6rddst az ENSZ
Kozgytil6s rendkivrili gyril6sdnek napirendj6,
re, 6s K6s-Konduktorov helyett megbizta Sza-
b6 finost, az ENSZ-delegiici6 els6 titk6r6t a
magyar iigy k6pviseletdvel.

A r6szletek mell6z6s6vel, h6rom emlit6sre
m6lt6 t6nyt kell kiemelni;

A szuezi krizis miatt a nagy k6oszban Nagy
Imre iizenetei megk6sve, n6ha a tdnyek ut6n

-70-
I t ( J.o. 171-2 o.

-71-

l.t'r iiltek az illet6kesekhez. azonban ennek nem
i,,'lt l6nyeges szerepe a v6geredm6nyben;

I)r. Emilio Nufrez-Portuondo, a kubai de-
l('liiitLrs, aki, mint Kuba deleg6tusa, tagja volt a

lirzlons6gi Tan6csnak, egy kis csoportot alapi-
t'.>tt, Cassandra Klub n6ven, akik megpr6b6lt6k
.r nrirgyar k6rd6st 6bren tartani 6s a napirendre
trizni; 6s vdgtil, de jelent6s6g6ben els6dlegesen,

llcnry Cabot Lodge, az USA ENSZ-deleg6tu-
',.r rnindent megtett, hogy a magyar k6rd6s
t ri rgyalisit akadilyozza, 6s a kubai delegitus
eriil ktid6s6t zsikutcfba terelje.

( laskill igy foglalja ossze az USA viselked6s6t:

,,... a kisebbsdg keresztes hadj 6rata, hogy az
I ;,N SZ tegyen valamit, lelassult 6s megbukott,
ttrrrt az USA nem tdmogatta. Ahogy egyik
t'iitdiitt mondta, Az Egyesiilt Allamok elha-
tirozta, hogy nem megy hdborfiba Magyar-
orszdgdrt, ezirt elhatdrozta, hogy semmit sem
tsindll A tdnyek igazoljdk ezt a vdlemdnyt,
t t r r it termdsztesen az U SA kiiliigy miniszt{r i-
ttm tagad. De ez alatt az 58 6ra alatt, majd-
nrm minden kivdtel ndlkiil, amikor vdlasztds
v o I I a h al a s zt ds v agy az o nn ali int 6zke d 6 s kii zt,
,rz USA mindig a halasztdsra szavazottl'43

( )sup6n egy p6ld6t hadd emeljek ki Gaskill
, il(l(6b61. Vitetti olasz delegdtus semmit mond6
', r r rget6s6re reagalva, hogy az ENSZ kell, hogy te-

1i1,r'n valamit, azt Dulles k6pmutat6an t6mogatta,
rrrorrdv6n ,,remdlem, hogy ez az ilry, amely a Biz-
totrsitgi Tandcs (BT) ilgyrendjdn van, silrg1sen ott
t\ tnarad, 6s nem leszilnk annyira lekdtve a szuezi



ilggyel, hogy az kizdrnd Magyarorszdg megsegit1-
sdt, hogy az visszanyerje filggetlensdgdt." Gaskill
erre megjegyzi, hogy Magyarorszitgon 6s az
eg6szviftigban, akiknem ismerikaz ENSZ mii-
kiid6si szabrilyait, nagy lelkesed6ssel fogadtrik,
hogy ime, Amerika mennyire a magyar iigy
miigiitt van! Azonban, akik ismerik az ENSZ
m6dszereit, tudjik, hogy, amig egy iigy a BT
el6tt van, ahol a Szovjetnek v6t6joga van, addig
a Kiizgyrilds nem veheti az igyet a napirend-
j6re. A megoldds azlettvolna, hogy a BT el6tt
val6 tartds helyett a BT-ben vigy6k szavazfusra
az iigyet, essenek tf{ a szovjet v6t6n, 6s akkor
szabad az at a Kiizgytil6shez, amely egyedi.il
hozhat kiitel ez6 hathrozatot. Az amerikaiak ril-
tal tdmogatott olasz javaslat teh6t garantiilta a
tovdbbi halasztist, semmittevdst.

Itt meg kell jegyezni,hogy Gaskill nem tudott
a fenti i.rzenetekr6l 6s a Tit6nak ktildott t6virat-
16l, igy elemz6s6b6l hi6nyzik egy fontos elem.
Ut6lag ndzve, Lodge,,6rthetetlen" viselked6se
6s halogat6sa nagyon is 6rthet6: az 6 feladata
volt, hogy megakadrilyozzon minden esetleges
ENSZ-hatrirozatot, ami esetleg elrettenten6 a
Szovjetuni6t Magyarorsz6g megtimaddsdrt6l!
M6g Magyarorszig semlegess6g6nek elisme-
r6s6t, amit Nagy kifejezetten k6rt, sem tett6k
napirendre, mert akkor nyilvdnval6 lenne,
hogy a szovjet agresszi6t kiivetett el!

A t6nyek 6s a r6szletek ismeret6ben Ame-
rika 6ll6spontja rosszabb volt, mint mulasz-
t6s. Ez briniis 6s cinikus cinkossig, s6t, ag-
resszi6ra val6 felbuitds volt. Ezt az amerika-
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r.rli is 6rezt6k, mert az USA Sltal penzelt, New
\,,r libarn sz6kel6 Magyar Bizottsdg egyik kiad-
r.rrryrr'rl lehozza ugyanezt a Gaskill-cikket, de

I r'l ;r'scn krcenzirizva, hogy Amerika szerepe

uliy tiinjon az olvas6nak, mintha Lodge val6-

l,,ur akart volna valamit tenni a magyar i.igy 6r-

,1.'l<cben. A Gaskill-cikk teljes eg6sz6ben rajta

r',rrr llotos Lhszl6 Magtudin- honlapj6n.
Az. egesz ENSZ-cirkusznak annyi eredm6-

rrvt' lett, hogy a kubai deleg6tus, Dr. Emilio
N t r t r c z- P or tuondo 6s f6noke, Fulgencio Battis-
t:r liubai elnok, kegyvesztettek lettek Amerika
r 

. lii t t , 6s mikor Battista korm6ny6t Fidel Castro
rrrvrizicija fenyegette, Amerika, saj6t nemzeti 6s

r,k'oltigiai 6rdekei ellen6re, megtiltott minden
l,'riyverszdllit6st Battista hadserege r6.sz6le,as

rliy Oastro majdnem minden ellen6ll6s n61-

l.rrl lbglalhatta el Kubiit, 6s Battista menekiilni
l,,ir ryszeriilt 1959 janu6r elsej6n.

igy v6giil is, ami az amerikai kormfnyt
ilf cti, Kuba elirulisivaL zinrult le a magyar
krrradalom iigye. Az amerikai n6p persze

rrrinderr6l nem tehet, 6s m6g ma sem tud
n'rll, 6s ami a n6pet illeti minden elismer6st
rrrcg6rdemelnek azflrt, ahogy 1957-ben a kb.
t0.000 magyar menekiiltet, az rtn. Szabad-

srigharcosokat (Hungarian Freedom Figh-
tcrs) fogadtik, akiket az 6rul6s utdn, rirul6-

ll ITACTS ABOUT HUNGARY, szerk. Imre Kov6cs,

\rrrt'rikai Magyar Bizottsdg, New York, 1958. 119-143

,, l,.ovrics Imr66k tisszesen 14 kritikus r6szt hagl'tak ki
.rz lr t'rlcti ir6sb6l.
l, lrtlp://en.wikipedia.org/wiki/History*olCuba#The-
r rrlrrrn Revolution



suk fedez6s6re Amerika kormrinya nagylel-
kiien beengedett.

|elen ir6s m6lt6 befejez6sdi.il hadd idezzek
Nagy m6r emlitett politikai v6grendelet6bcil:

,,...42 eg6szvilSglfitja, hogy a szovjet had-
sereg minden nemzetkiizi szerzildflst 6s sza-
bdlyt megs6rtve tiiri le a magyar n6p ellen6l-
l6sit. Azt is l6thatjik, hogy hogyan raboljdk
el egy ENSZ-tagrillam miniszterelniikdt a f6-
v6rosb6l, ezdrt nem lehet semmi k6ts6g, hogy
ez a legbrutilisabb formfja a beavatkozdsnak.
Ezekben az utols6 pillanatokban k6rem a for-
radalom vezetfiit, hogy ha tudj6k, hagyjfk el
az orczigot. K6rem, hogy amit ridi6iizenet-
emben mondtam, 6s amiben megegyeztiink
a forradalom vezet6ivel a Parlament 6pilet-
6ben tartott megbeszdl6seken, tegydk Memo-
randumba 6s forduljanak a vil6g iisszes n6p6-
hez segits6g6rt 6s magyarizziik meg, hogy ma
Magyarorszig, holnap vagy holnaputin m6s
orszfgok keriilnek sorra, mert Moszkva im-
perializmusa nem ismer hatdrt, 6s csak id6re
van sziiks6ge".a6

A magyar nemzeti emigr6ci6, minden erejet
6s befolyris6t latba vetve igyekezett megtenni
ezt,6s folytatni a nemzetkozi f6rumokon a for-
radalmi szellem dbrentartdsit egtsz 1990-ig,
amikor is rigy trint, hogy v6ge lett az fitkozott
rendszernek.

Sajnos, nem volt v6ge, csak 6tfestett6k, 6s

ahogy mondj6k, ,,a tankokhelyett bejtittek a
bankok."

46 ENSZ lelentds. #291.
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Tetemrehivfs

N, rs y Imrdvel szembesitette G1'urcs6nyt Witt-
rrt'r ,,A nacionalizmus pedig nem elit6lend6"

.1007. november 5.15:28 MNO
Miniszterelnok ur, Nagy Imr6t az on el6d-

l',irlja vlgeztette ki - emldkeztetett Wittner
Nlririir a november 4-i 6vfordul6t kovetci na-

l,{rr, az 6t nevetgdlve, t6rsalogva hallgat6, neki
rr,'rrr v6laszol6 Gl.urcs6ny Ferenchez int6zett
r',rr lrrnenti felsz6lal6s6ban. Hiller Istv6n sze-

rrrrt a mai baloldal a kiv6gzett miniszterelnok

1',rlitikai orokose.
|,'.var: Gondolj6k ijra a honv6delmi kolt-

',.'tivct6st!

A rnagyar n6p nem soviniszta, a szocializ-
nlus frem fosztjameg a n6peket nemzeti jelleg-

r.'lcss6gtikt6l, saj6ts6gaikt6l, a nacionalizmus
q','tlig nem elitdlend6, s6t, a kommunista ve-

u r'tiil<ben kellene, hogy megtestesiiljenek ezek

.,2 cr6nyek, ha milr 6k akarj6k vezetni a n6pet
rtldzte Nagy Imre szavait Wittner M6ria fide-

,,zt's l<6pvisel6 h6tfon a parlamentben.

,,Mindenekelstt szdmolni kell a nemzet iinbe-
, 'riltisdyel" - hangzott az id6.zet

()n t6vol6ll ezekt6l a gondolatokt6l, mert
.r nrirgyar ndpet a kil6t6stalans6gba taszitja -
in()n(lta Gyrrcsdny Ferencet is megsz6litva
\V iltuer.

Nliniszterelnok fr, Nagy Imrdt az on el6d-

l'.rrliu vdgeztette ki - jelentette ki 1956 h<ise,

'. z,r vrr it Gprrcs6ny Ferenchez inlezve. Megje-



gyezte: ma rdcsok mogott i.innepel a korm6ny,
a n6pet l<rz6rva. Mindekozben a megsz6litott
Gyurcs6ny Horn Gdborral 6s Eorsi M6ty6ssal
nevetg6lt.

Hiller Istv6n Wittner M6ria felsz6lal6s6ra
reag6lva elmondta: b6r eltelt otvenegy 6v, m6g
mindig koztiink 6lnek azok, akik a szabads6g-
harcban harcoltak. Elmondfsa szerint a balol-
dal btiszkdn viilaljaNagy Imre eszm6it, politi-
kai ut6dj6nak 6s orokosdnek 6rzik magukat.

- A kisebbik koalici6s partner olyan poli-
tikai hastdncot jir, aminek nem l6tjuk a v6g6t
- mondta Her6nyi K6roly, a demokrata forum
politikusa felsz6lal6srlban, amelyb en az6rt bi-
rSlta a liber6lis pdrt magatartds6t, mert el6bb
javaslatokat tettek az ad6csokkent6ssel 6s a
kolts6gvet6s m6dositds6val kapcsolatosan,
majd visszavontdk azokat. ,,A koalici6s SZDSZ
egyet riszdl jobbra, egyet balra. A jobbra riszd-
lds dra hetvenmillidrd forint, a balra riszdlds|
pedig iitmillidrd" - mondta Herdnyi K6roly.

Ugyancsak napirend el6tt sz6lalt fel Magyar
Bdlint (SZDSZ), aki azt nehezm6nyezte,hogy
egyesek megpr6b6ljiik elvitatni a Kenedi-bi-
zottsdg munk6j6t, 6s sz6vd tette, hogy m6g
mindig nem lehet hozzif|rni bizonyos 6llam-
biztons6gi iratokhoz. A liber6lis politikus fel-
tette a k6rd6st: ki hiszi el, hogy kodd6 v6ltak a
K6ddr-rendszer egyes iratai, dosszi6i?

Felsz6lal6s6ra Szilvdsy Gyorgy, a polg6ri
titkosszolg6latok6rt felel6s t6rca n6lktili mi-
niszter v5laszolt. Kozolte: kozos 6rdek, hogy a
Kenedi-bizotts6g eredm6nyes munk6t tudjon

\'('lt('zni. HozzStette, hogy a kabinet megkezdte
.r t rtohv6delmi torv6ny el6kdszit6s6t.

'lirl<acs Istv6n (MSZP) arr6l besz6lt, hogy
rr'.'1q l<ell vddeni azokat, akik tisztess6gesen
,1,'l1loznak 6s fizetnek ad6t, 6s nem kell vegz6-
l.r:,rnl< tekinteni, ha az ad6hat6silg vagyonoso-
, l,rsr vizsg6latot tart egyes 6llampolg6rokn6l, le-

ti\'('ncl( azok politikusok, vagy mds szem6lyek.
l;zzcl l<apcsolatosan a k6pvisel6 eml6keztetett
.rr r.r, hogy ar6nyosabb6 v6lhat a koztehervise-
lr',, trs Iisztulhat a gazdasig.

Vt'r.cs |6nos p6nziigyminiszter az elhang-
u,rllrrlir-a reag6lva hangsrilyozta: a szinlelt szer-
r,,rlt'sck 6s az ad6minimaliz6l6si vizsgdlatok
{ r( (lnrcnyek6ppen tobb tizmilliird forint ad6-
l,rrlorrbiizetet 6llapitottak meg a hat6s6gok, a

\',rrrr i's P6nziigy6rs6g Orsz6gos Parancsnok-
,,,rli,irrirh ellen5rz6sei pedig tobbletbevdtelhez

1r rt l,rl trik a kolts6gvet6st.
lrttp://us.mg2.mail. yahoo. com/ dc/Iaunch

' ',\':'r t't1-ignsYs
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R6cz Sdndor,
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