
ny¢t is tÃlfeszÁtettnek ¢rzem. Mindez azon-
ban elt´rp¡l p¢ldÀul az °N NEM TUDTAM cÁ-
mü vers ¢rtelmez¢s¢nek, elhelyez¢s¢nek fi-
nomsÀga ¢s pontossÀga m´g´tt. Fûleg pedig
a tanulmÀny konklÃziÂjÀt v¢lem tÀvlatosnak,
messzire mutatÂnak: àa k¢sei k´lt¢szet karakter¢t
elsûsorban a pszichoanalÁzisben szerzett ´nismeret
re-moralizÀlÀsa alapozta megÊ. Ha ez a re-mo-
ralizÀlÀs talÀn nem is csak a Barta Àltal k¢p-
viselt katolicizmusnak tudhatÂ be, a pszicho-
analÁzisnek ilyen szituÀciÂba ÀllÁtÀsa a dolgo-
zat maradandÂ ¢rdeme. V¢g¡l arra hÁvom
f´l a figyelmet, hogy A LAPGRºNDOLñ JñZSEF
ATTILA cÁmü tanulmÀnyban egy olyan t¢mÀ-
rÂl, a k´ltû ¢s a Sz¢p SzÂ kapcsolatÀrÂl tud a
szerzû l¢nyegesen Ãjat mondani, amit a szak-
irodalom mÀr àlerÀgott csontnakÊ tekintett,
szÀmtalan vÀltozatban feldolgozott.

N¢hÀny kiragadott szeme ez annak a sürü
sz´v¢sü hÀlÂnak, amelyet Lengyel AndrÀs a
JÂzsef Attila-¢letmüben megmerÁtett. Ered-
m¢nyeit csak azokon a pontokon ¢rzem k¢tes
¢rt¢künek, ahol a r¢gi hely¢re egy Ãj JÂzsef
AttilÀt v¢l teremthetni. Ahol azonban meg-
el¢gszik azzal, hogy a k´ltûrûl valÂ korÀbbi
tudÀsunkat helyesbÁtse, pontosabbÀ tegye,
gazdagÁtsa ä s v¢geredm¢nyben ezek a felis-
mer¢sek alkotjÀk a k´tet ÁrÀsainak d´ntû hÀ-
nyadÀt ä, ott Lengyel AndrÀs tanulmÀnyai a
JÂzsef Attila-szakirodalom legjava term¢s¢vel
vetekszenek.

Tverdota Gy´rgy

EGY RENDýRçLLAM
H°TK¹ZNAPJAI

Kenedi JÀnos: Kis ÀllambiztonsÀgi olvasÂk´nyv.
OktÂber 23. ä mÀrcius 15. ä jÃnius 16. a KÀdÀr-
korszakban IäII.
Magvetû, 510l+l446 oldal, 1989 Ft

K¢t feh¢r, nagy, puha fedelü k´tet. Szer¢ny-
kedû cÁme legfeljebb a hivatalokban ûrz´tt
iratkilom¢terek hosszÀhoz m¢rten igaz.

A mÀsodik k´tetet ¡t´m fel az 1988-as ¢v
jelent¢sein¢l. Hamar megtalÀlom, amit ke-
resek:

àBel¡gyminiszt¢rium 1988. jÃnius 10.
III. Fûcsoportfûn´ks¢g
TitkÀrsÀg

Napi OperatÁv InformÀciÂs Jelent¢s

A szerv beosztottai f. hÂ 9-¢n d¢lutÀn a rÀkoske-
resztÃri öj K´ztemetû 301-es parcellÀjÀnak ellen-
ûrz¢se sorÀn tapasztaltÀk, hogy Orosz IstvÀn, RÂzsa
GÀbor, Modor çdÀm, Foitl AndrÀs budapesti lako-
sok Nagy Imre v¢lt sÁrhely¢nek k´rny¢k¢n a nagyra
nûtt f¡vet kaszÀltÀk, a beosztottak k¢rd¢s¢re adott
vÀlaszuk szerint abbÂl a c¢lbÂl, hogy a sÁrhelyet jÃ-
nius 16-Àra rendbe tegy¢k.

A tev¢kenys¢ghez nevezettek enged¢lyt nem k¢r-
tek, ez¢rt a szerv munkatÀrsai javasoltÀk nekik,
hogy vegy¢k fel a kapcsolatot a temetûfel¡gyelûs¢g-
gel, majd a helyszÁn elhagyÀsÀra szÂlÁtottÀk fel ûket.
Int¢zked¢s:
soron kÁv¡l jelentett¢k a BM III/III Csoportfûn´k-
s¢gnek (BRFK)
Megjegyz¢s:
Orosz IstvÀn, RÂzsa GÀbor ¢s Modor çdÀm belsû
ellenz¢ki tev¢kenys¢g¢rûl (szamizdatterjeszt¢s) ko-
rÀbban mÀr t´bbsz´r jelentett¡nk.Ê

(II. k´tet, 191. oldal.)

A bel¡gyminiszter kabinetfûn´ke a k´tet
megjelen¢se utÀn k¡ldte meg mÀs, korÀbban
titkos dokumentumok mÀsolataival egy¡tt
ezt a jelent¢st. K¢t ¢vvel korÀbbi k¢relmemet
teljesÁtve.

1987ä88-ban mÀr t´bbsz´r lÀtogattunk ki,
zarÀndokoltunk el barÀtaimmal a 301-es par-
cellÀhoz, hogy lelkiismeret¡nk parancsÀra
hallgatva sajÀt kez¡nkkel tegy¡k rendbe e
gazos, zsomb¢kos, elhanyagolt sÁrkertet a te-
metû legelhagyatottabb sarkÀban. Jeles,
1956-ot id¢zû napok k´rny¢k¢n m¢g mindig
Àllt ott, a sÁrkerthez vezetû Ãt mellett egy-egy
z´ld Lada, benne k¢t-hÀrom civil ruhÀssal.

Elûsz´r 1986. november 4-¢n jÀrtam kint
ismerûs´kkel. Akkor f¢nyk¢pezte le BÀlint
çdÀm a 301-es parcella sarkÀn ÀllÂ autÂt.
K¢t-hÀrom m¢terrûl hirtelen szembefordÁtva
a f¢nyk¢pezûg¢p lencs¢j¢t a bent ¡lûkkel.
SzezÀm, tÀrulj ä pattantak fel a kocsi ajtajai,
¢s a szembûl folyamatosan exponÀlÂ barÀto-
mat pÀr mÀsodpercen bel¡l k¢t jÂl megter-
mett bûrkabÀtos kezdte faggatni arrÂl, mi¢rt
f¢nyk¢pezte le ûket. Hiszen ûk ehhez nem jÀ-
rultak hozzÀ.
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çdÀm Àllta a sarat, k´z´lte, hogy û a te-
metûkertet f¢nyk¢pezte, nem ûket. Ha nem
tetszik, hogy fotÂzik, menjenek el onnan. Er-
re mÀr elûker¡ltek a rendûrigazolvÀnyok, de
k´zben megvillantak a hÂnaljba szÁjazott pisz-
tolyok is. çdÀm ¢desanyja, szamizdatjaim
k¢sûbbi megûrzûje szÂlalt meg a rendûriga-
zolvÀnyok lÀttÀn, no meg az¢rt talÀn, hogy
a àbesz¢lget¢sÊ egyre fenyegetûbb hangne-
m¢t mÀs mederbe terelje, mivel ekkor mÀr
a rendûr´k egyszerre k´vetelt¢k a filmet ¢s
barÀtom szem¢lyi igazolvÀnyÀt.

ä HÀt maguk mit ûriznek itt a temetûben,
csak nem a halottaktÂl f¢lnek? ä k¢rdezte Ba-
ba n¢ni egyenesen a civil ruhÀs szem¢be n¢z-
ve, fittyet hÀnyva a cirka 2x60 kilÂnyi àtÃl-
erûreÊ.

ä Mi nem a halottaktÂl, mi az ¢lûktûl f¢-
l¡nk! ä szaladt ki a hirtelen vÀlasz a kisportolt
bûrkabÀtos szÀjÀn.

A k´r sz¢l¢n Palotai Zsolt f¡lbe akasztott
mikrofonja szomjasan itta e bÀtor szavakat. A
szem¢lyis¢gi jogaikat igen kiterjesztû mÂdon
¢rtelmezû rendûr´k tovÀbb k´vetelt¢k a fil-
met, mondvÀn: ä Nem szeretn¢nk magunkat
viszontlÀtni valamelyik k¡lf´ldi ÃjsÀgban.

Amikor a kis csoportbÂl t´bben is k´zbe-
szÂltunk, hogy nem adjuk a filmet, v¢g¡l
megel¢gedtek azzal, hogy a felÁrt szem¢lyi
adatok alapjÀn k´nnyü lesz elûvenni a tettest,
ha m¢gis megjelenik valahol a fotÂ.

Ezzel vissza¡ltek az autÂba, ¢s tovÀbb jÀ-
rattÀk a motort, mi pedig az incidens hatÀsÀra
¢s a sÁrkert gyalÀzatosan elhanyagolt ÀllapotÀt
lÀtva elhatÀroztuk hazafel¢, hogy elk¢szÁtj¡k a
KatalizÀtor Iroda elsû f¢nyk¢palbumÀt.

A kiadvÀny 1987 februÀrjÀban jelent meg
HALOTTAINK 1956 cÁmmel. A fotÂkat BÀlint
çdÀm ¢s N¢meth Vladimir k¢szÁtette. A
nyomtatÀst Balassa JÀnos ¢s Kerekes Ferenc
v¢gezte. A k´tet bev¢tel¢t (harminc forint
volt az Àra!) 1988-ban a 301-es parcella rend-
bet¢tel¢re ¢s az 1988. jÃnius 16-i megeml¢-
kez¢s virÀgaira k´lt´tt¡k.

1988. jÃnius 9-¢n valÂban kaszÀltunk, sze-
metet szedt¡nk, bozÂtot nyest¡nk a 301-es
parcellÀban, amikor a jelent¢sben leÁrt iga-
zoltatÀsra sor ker¡lt.

MegvizsgÀlandÂ azonban ä ¢s ez sajnos
Kenedi JÀnos figyelm¢t is elker¡lte ä, hogy
Orosz IstvÀn neve àkakukktojÀsk¢ntÊ hogyan

ker¡lhetett bele a jelent¢sbe, mivel û 1988
mÀjusÀban, elveszÁtve magyar ÀllampolgÀrsÀ-
gÀt, kivÀndorolt AngliÀba. Ennek pontos ide-
j¢rûl beszÀmolt A WESTMINSTER-MODELL cÁ-
mü, 1993-ban megjelent k´nyv¢ben.

*

Kenedi k´nyve az 1957 ¢s 1989 k´z´tti kor-
szak eddig egyed¡lÀllÂ feldolgozÀsa. Majd'
h¢t ¢vig kellett vÀrnia az olvasÂnak ¢s 1995-ig
a szerzûnek, hogy betekinthessen az 1990
februÀrjÀban megsz¡ntetett III/III-as cso-
portfûn´ks¢g titkos irataiba. Az elsû fejezet ¢s
az elsû k´tet az 1957ä58ä59-es ànagy terrorÊ
idej¢n az oktÂber 23-i ¢vfordulÂhoz k´tûdû
pÀrtÀllami ¢s rendûrs¢gi tervek ¢s int¢zked¢-
sek dokumentumai mellett tartalmazza a for-
radalom eml¢k¢t ÀpolÂk, szellem¢t ¢s k´ve-
tel¢seit ¢bren tartani akarÂk elleni eljÀrÀsok
iratait is. Ebben a bûs¢ges vÀlogatÀsban bu-
dapesti ¢s vid¢ki à¡gyekÊ egyarÀnt talÀlha-
tÂk. Megmutatva ezzel, hogy a forradalom
eml¢ke ¢s a KÀdÀr-rendszer elutasÁtÀsa
egy¡tt volt jelen szerte az orszÀgban. A pÀrt
¢s az Àllami erûszakszervezetek tagjai az Ãj
rendszer ´nk¢ntes vagy k¢nyszerü kiszolgÀ-
lÂival kar´ltve k¢nyszeresen el akartak t¡n-
tetni minden nyomot, ami 1956-ra eml¢kez-
tetett. Kenedi k´nyv¢nek olvasÀsa k´zben
nem feledhetj¡k, hogy a szovjet katonai in-
vÀziÂt k´vetû harcok ¢s sztrÀjkok el¡lte utÀn
a szisztematizÀlt megtorlÀs g¢pezete futÂsza-
lagon akasztott, b´rt´nz´tt be, internÀlt, rÃ-
gott ki munkahelyrûl, iskolÀbÂl mindenkit,
aki nem menek¡lt el az orszÀgbÂl, ¢s akÀr
csak a gyanÃ Àrny¢ka is vet¡lt rÀ a forradal-
mas idûkbûl. A korÀbbi besÃgÂhÀlÂzat felfris-
sÁt¢s¢rûl a k´vetkezût id¢zi a szerzû: àAz
1957-ben t´rt¢nt beszervez¢sek z´m¢t a preventÁv
ûrizetbev¢telek sorÀn hajtottÀk v¢gre...Ê (A BM
TitkÀrsÀg Ellenûrzû OsztÀlyÀnak jelent¢s¢-
bûl. 82. o.)

Ebben a l¢gk´rben minden prÂbÀlkozÀs,
ami a forradalomra eml¢keztetett, lerombol-
ta a hatalmon l¢vûk hiÃ rem¢ny¢t, hogy ha-
talmuk legitim ¢s totÀlis, hiszen senki sem
emel szÂt ellene. Ezekben a àkis ¡gyekbenÊ
tetten ¢rhetû a b¡rokratikus hatalmi g¢pezet
fontoskodÂ hivatalnokainak mindent ellen-
ûrizni ¢s manipulÀlni, demoralizÀlni vagy el-
fojtani akarÂ t´rekv¢se. A szovjet megszÀllÀst,
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a megszervezûdû KISZ-t, a hazudozÀs int¢z-
m¢nyes rendszer¢t utasÁtjÀk el azok a r´pla-
pok, versek, szem¢lyes naplÂjegyzetek, ami-
ket tizen-, huszon¢ves fiatalok fogalmaznak
meg. Szervezetlen, elszigetelt ¢s k¢ts¢gbe-
esett utÂv¢dharc dokumentumai ezek 1957
¢s 1959 k´z´tt a teljes felejt¢s ¢s rem¢nyvesz-
t¢s ellen. K´vetkezm¢nye, amirûl a k´z´lt
iratok tanÃskodnak: sÃlyos b´rt´nb¡ntet¢sek
a hajlÁthatatlanoknak, besÃgÂi nyilatkozat a
barÀtoktÂl ¢s szeretûktûl, terhelû vallomÀs¢rt
mentess¢g a tanÃknak.

Az elveszni lÀtszÂ rem¢nyt villantjÀk fel
ebben a vilÀgban Angster Anna hÃsz¢ves jog-
hallgatÂ szavai. Id¢zet az ¡gy¢ben 1958. no-
vember 6-Àn hozott Át¢letbûl: àI. r. Angster An-
na vÀdlottat 2 (kettû) ¢v ¢s 6 (hat) hÂnapi b´rt´n-
b¡ntet¢sre, 300 Ft (hÀromszÀz) r¢szleges vagyon el-
kobzÀsra ¢s 2 (kettû) ¢vre az egyes jogok gyakorlÀ-
sÀtÂl valÂ eltiltÀsra mint mell¢kb¡ntet¢sreÊ Át¢li a
Budapesti FûvÀrosi BÁrÂsÀg. Az indoklÀs:
à[...] Nem fogadhatÂ el azirÀnyÃ v¢dekez¢s k¡l´-
n´sk¢ppen az I. r. vÀdlottnÀl, hogy c¢ljuk nem a
n¢pi demokratikus rendszer megd´nt¢se volt, ha-
nem egyes k´vetel¢se, a szovjet csapatok kivonÀsa
¢s a szabadsÀgjogok sz¢lesÁt¢se [sic!] [...] fûk¢pp
az¢rt nem fogadhatÂ el, mert az elk´vet¢s idûpont-
jÀban a pÀrt ¢s a kormÀny hatÀrozott int¢zked¢seket
tett az ûszint¢n feltÀrt hibÀk kik¡sz´b´l¢s¢re. [...]
Az I. r. vÀdlott a tÀrgyalÀs sorÀn kijelentette, hogy
[...] rossz mÂdszereket vÀlasztott a pÀrt ¢s a kor-
mÀny a szovjet hadsereg elleni harcban. Elûadta to-
vÀbbÀ, ha jelenleg szabadlÀbon lenne, a pÀrt ¢s a
kormÀny elleni harcot is tovÀbb folytatnÀ, a mÀr
emlÁtett k´vetel¢sek eredm¢nyesebb kivÁvÀsa ¢rdek¢-
ben.Ê (344. o.)

E bÀtor szavaknak k´vetkezm¢ny¡k lett! A
Magyar N¢pk´ztÀrsasÀg Legfelsûbb BÁrÂsÀga
n¢pbÁrÂsÀgi tanÀcsa a zÀrt fellebbez¢si tÀrgya-
lÀson az àAngster Anna vÀdlottra kiszabott fûb¡n-
tet¢st 6 (hat) ¢vi b´rt´nre, a ä mell¢kb¡ntet¢sk¢nt
kiszabott ä r¢szleges vagyonelkobzÀst teljes vagyo-
nÀnak elkobzÀsÀra, v¢g¡l egyes jogok gyakorlÀsÀtÂl
valÂ eltiltÀs idûtartamÀt 10 (tÁz) ¢vre felemeli. Kelt
Budapesten, 1959. februÀr 5.Ê. (345. o.)

V¢gigk´vethetj¡k az EML°KEZTETý ä VI-
RçGKOSZORöVAL cÁmü r¢szben, hogy a n¢vte-
len feljelentûlevelek alapjÀn a titkosrendûr-
s¢g hogyan kezdi megfigyelni, beszervezett
besÃgÂkkal k´r¡lvenni hûseinket. A titkos
eszk´z´k hasznÀlatÀt ÀlcÀzandÂ, a rendûrs¢g

kitalÀlt büncselekm¢ny gyanÃjÀval (¢tellopÀs
a koll¢giumban, eltünt 3 doboz tejpor ¢s 40
dkg kolbÀsz!) letartÂztatja az egyik gyanÃsÁtot-
tat, akit aztÀn odabent az àillegÀciÂÊ (a rend-
ûrnyelvÃjÁtÀs szava) elûzetesen kialakÁtott
koncepciÂjÀrÂl faggatnak. Megvan itt min-
den, ami egy rendûrÀllam mük´dtet¢s¢hez
kell. A hÀzkutatÀsokkal f¢lelmet ¢s gyanÃt ¢b-
reszteni a letartÂztatottak k´rnyezet¢ben, a
t¢nyleges cselekedeteket hamis, sugallt vallo-
mÀsokra alapozva felnagyÁtani, a k¡lvilÀggal
¢s a hozzÀtartozÂkkal a fogva tartÀs ideje alatt
a kapcsolattartÀst megakadÀlyozni, a szabad-
lÀbon maradÂkat vagy beszervezni, vagy
megfigyelni ¢s a gondosan kialakÁtott kon-
cepciÂ alapjÀn a vÀdlottakat a bÁrÂsÀgon sÃ-
lyos b´rt´nb¡ntet¢sre Át¢lni.

çlljon itt az olvasottakbÂl kiszürhetû àcse-
lekm¢nyekÊ listÀja: A hÀrom elÁt¢lt joghallga-
tÂ leÀny 1957 sorÀn k¢t alkalommal let¢pte
a KISZ-faliÃjsÀgokat a jogi karon. Egyszer
k¢zÁrÀsos rajzlapokat (5 db!) helyeztek el a le-
t¢pett plakÀtok hely¢n az alÀbbi felirattal:
àKISZ = KÀdÀr Inasainak Sz´vets¢ge! HazaÀru-
lÂk, naplopÂk, p¢nzhajhÀszÂk bandÀja!Ê

Egy nyomtatott plakÀtra a KISZ-¡gyelet fel-
irat mell¢ k¢zzel odaÁrtÀk: àle vagytok szarvaÊ.

1957. mÀrcius 15. elûtt 10-14 db (!) k¢zzel
Árott r´plapot ragasztottak ki kapualjakba,
amiken sztrÀjkra, n¢ma t¡ntet¢sre, az orosz
csapatok kivonÀsÀra hÁvtak fel.

1957 oktÂber¢ben virÀgot prÂbÀltak (!) el-
helyezni a Petûfi-szobornÀl (a vÀdiratban: àa
Petûfi szobor ellenforradalmi c¢lbÂl valÂ feldÁszÁt¢-
s¢nek kÁs¢rleteÊ), de az igazoltatÂ rendûrjÀrûr
megakadÀlyozta ebben ûket. Az ekkor nÀluk
l¢vû hÀrom plakÀtot a hatalmas rendûri k¢-
sz¡lts¢g miatt eldobtÀk.

Mindez az elnyomÂ apparÀtus nyelv¢n
àdemokrÀciaellenes, ellens¢ges cselekm¢nyÊ, amit
àcsoportosulÀsÊ, àillegÀciÂÊ, àszervezetÊ l¢trehozÀ-
sÀval valÂsÁt meg a hÀrom barÀtnû.

Kenedi JÀnos k´nyv¢ben a mindent ellen-
ûrizni kÁvÀnÂ hatalom cinikus, megosztÂ,
behÀlÂzÂ, gerinct´rû mük´d¢si mechanizmu-
sait tanulmÀnyozhatjuk, ¢s k´zben elt´p-
renghet¡nk az elszenvedûk ¢s csalÀdjaik, a
megalÀzottak ¢s megszomorÁtottak, a dacolÂk
¢s a kollaborÀnsok, a csak a sajÀt bûr¡ket
mentûk jegyzûk´nyvekbûl ¢s jelent¢sekbûl,
´nvallomÀsokbÂl kirajzolÂdÂ jelleme lÀttÀn.
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Meg¢rthetj¡k, milyen pszich¢s alapokon
szervezûd´tt meg a àgulyÀskommunizmusÊ
k¡lf´ldi k´lcs´n´kkel mesters¢gesen ¢letben
tartott kÀdÀrista mintaÀllama. Vagy ahogy
Kenedi f¡lsz´veg¢ben fogalmaz: àa k´z¢leti ha-
zudozÀs int¢zm¢nyes rendszereÊ. M¢g ÀltalÀnosab-
ban: a hazugsÀg kultÃrÀja, mivel a titkolÂzÀs
¢s hazugsÀg a magÀn¢letet is elÀrasztotta.

Mindenkinek, aki ebben a korszakban ¢lt,
¢s a feln´vekvû generÀciÂknak is joguk van
megtudni, hogy mit rejtenek a titkos irattÀ-
rak. Ezek n¢lk¡l nem ismerhetj¡k meg egy
korszak ¢s egy rendszer l¢nyeg¢t. A megfi-
gyelteknek pedig joguk van tudni, milyen
forrÀsokbÂl merÁtett a titkosrendûrs¢g. Egy
rendszerben, ahol idût, p¢nzt, fÀradsÀgot
nem kÁm¢lve folyt a tÀrsadalom megfigyel¢-
se, ellenûrz¢se, ellenÀllÀsÀnak megt´r¢se, ¢lû
k´z´ss¢gi sz´veteinek sz¢tbomlasztÀsa. En-
nek legdurvÀbb mÂdszereirûl jÂr¢szt hallgat-
nak Kenedi vÀlasztott forrÀsai, a fizikai erû-
szak k´zt¢ri ¢s zÀrt ajtÂk m´g´tti alkalmazÀ-
sÀrÂl alig t´rt¢nik emlÁt¢s, akkor is csak a hi-
vatalos jelent¢sek valÂsÀgidegen, hazug nyel-
vi formulÀival.

A mÀsodik k´tet ¢rdeme, hogy olvastÀn
megdûlni lÀtszik az a r¢gÂta terjesztett hiede-
lem, hogy a RÀkosi-korszakkal ´sszevetve a
KÀdÀr-kor eltürte a magÀn¢let autonÂmiÀjÀt.
Legfeljebb a àmüvelj¡k kertjeinketÊ tÁpusÃ
h¢tv¢gi, szabadidûs tev¢kenys¢geket hagyta
zavartalanul mük´dni, de r´gt´n beavatko-
zott (a megfigyel¢s ¢s informÀciÂgyüjt¢s is be-
avatkozÀs, hÀt m¢g a csoportfolyamatok hÀt-
t¢rbûl valÂ irÀnyÁtÀsa) minden Ãj szervezû-
d¢s, minden spontÀn kezdem¢nyez¢s megje-
len¢sekor.

Igaz, hogy nagyot vÀltozott a vilÀg 1957
oktÂber¢nek hideglelûs rendûrÀllamÀtÂl az
IfjÃ GÀrda ¢s a kokÀrdÀt viselû KISZ-vezetûk
Àltal a àforradalmi ifjÃsÀgi napokÊ keretei k´z¢
gy´m´sz´lt, rendûrileg irÀnyÁtott ¢s brutali-
zÀlt mÀrcius 15. megeml¢kez¢sein Àt (a 2. fe-
jezet az 1970ä74 k´z´tti idevonatkozÂ doku-
mentumokbÂl k´z´l vÀlogatÀst) 1988ä89 re-
tirÀlÂ, Àm a kontrollt fenntartani kÁvÀnÂ pÀrt-
ÀllamÀig. Az irÀnyÁtott rendszervÀltÀst bemu-
tatÂ 3. fejezet olvastÀn tÀmad a legt´bb meg-
vÀlaszolandÂ k¢rd¢s az olvasÂban.

Innen veszem a titkosrendûrs¢g credÂjÀ-
nak tekinthetû sorokat egy 1989. jÃnius 29-i
eml¢keztetûbûl:

àAz ÀllambiztonsÀgi munka tervez¢s¢n¢l k´-

zeledni kell a szüken vett prakticista szeml¢let el-
vet¢s¢re, a politikai megfontolÀsok ¢lvezzenek el-
sûbbs¢get.

Ennek megfelelûen valamennyi ¢rintett szervn¢l
kezdûdj´n meg egy felelûs, sz¢les skÀlÀn mozgÂ gon-
dolkodÀsi folyamat, amely a felt¢telrendszerbûl in-
dul ki ¢s szÀmol a vÀllalhatÂ ¢s megoldhatÂ felada-
tokkal. Valamennyi a fû c¢l irÀnyÀba hatÂ elvi el-
k¢pzel¢st fel kell vetni ¢s ezekhez keresni a kivitele-
z¢shez sz¡ks¢ges erûket. A k¡l´nb´zû kombinÀciÂkat
kellû k´r¡ltekint¢ssel kell megszervezni arra is
¡gyelve, hogy a k¢sûbbiekben ne lehessen visszak´-
vetkeztetni az ÀllambiztonsÀgi szolgÀlat kezdem¢-
nyezû szerep¢re. P¢ldÀul: jÀtszmÀs ¡gyek.

([MargÂsz¢li jegyzet:] Oda kell figyelni, hogy
jÃni 16-nÀl felmer¡lt a TIB-et irÀnyÁtottuk! Pal-
lagi F.)

K¡l´n´s hangsÃlyt kell helyezni a m¢diÀra. C¢l-
k¢nt kitüzendû feladat az, hogy a t´megkommuni-
kÀciÂ jÀruljon hozzÀ a vÀrhatÂ esem¢nyek nyugodt,
higgadt, az Ãj k´zmegegyez¢s irÀnyÀba hatÂ leve-
zet¢s¢hez. ...a fû hangsÃly a b¢k¢s Àtmenetre, a kon-
szenzusra ker¡l... (rendûrszÀzados, az çB OperatÁv
BizottsÀg titkÀra)Ê (399. o.)

A gazdag szemelv¢nygyüjtem¢nyt v¢gigla-
pozva ´sszegyüjt´ttem, milyen iratokbÂl k´z´l
a szerzû, ezzel a lÀtszÂlag unalmas felsorolÀs-
sal bizonyÁtva a b¡rokratikus szocializmus
utol¢rhetetlen talÀl¢konysÀgÀt: az MSZMP ¢s
a KISZ vezetû szerveinek jegyzûk´nyvei, je-
lent¢sei, feljegyz¢sei, k¡l´nb´zû szintü rend-
ûrs¢gi ¢s bel¡gyminiszt¢riumi parancsok,
javaslatok, int¢zked¢si tervek, tÀj¢koztatÂk,
napi operatÁv informÀciÂs jelent¢sek r¢szle-
tei, hangulatjelent¢sek, kimutatÀsok, opera-
tÁv tervek, ´sszefoglalÂ ¢rt¢kelû jelent¢sek,
feljegyz¢sek, ÁrÀsszak¢rtûi szakv¢lem¢nyek,
jelent¢sek k¡lsû figyel¢srûl, k´rnyezettanul-
mÀnyok, kihallgatÀsi jegyzûk´nyvek, fogda-
hÀlÂzati jelent¢sek, hatÀrozatok, hÀzkutatÀsi
jegyzûk´nyvek, vizsgÀlati tervek, figyel¢si ter-
vek, bünjeljegyz¢kek, rendelv¢ny elûzetes le-
tartÂztatÀs foganatosÁtÀsÀra, k¢nyszerÁtû esz-
k´z hasznÀlatÀrÂl, szem¢lyes szabadsÀgot
korlÀtozÂ int¢zked¢srûl jelent¢s, vÀdiratok,
bÁrÂsÀgi Át¢letek. NyelvhasznÀlatuk, stÁlusuk
sokat elÀrul a rendszer mük´dtetûinek szel-
lemi potenciÀljÀrÂl.

A n¢vtelen levelek, titoktartÀsi ¢s egy¡tt-
mük´d¢si nyilatkozatok, munkÀsûrjelent¢-
sek, parancsnoki utasÁtÀsok a kollaborÀciÂ
k¡l´nb´zû szintjeirûl nyÃjtanak fontos isme-
reteket.
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A r´piratok, versek, levelek, ´nvallomÀ-
sok, nyilatkozatok, besz¢dek, az igazsÀghoz
ragaszkodÂ, meggyûzûd¢s¡ket a kihallgatÀ-
son is bÀtran vÀllalÂk jegyzûk´nyvr¢szletei
p¢ldÀzzÀk a k´tetben, hogy szembe lehet
szÀllni a szervezett hazugsÀg g¢pezet¢vel.

A k´nyv egys¢ges szerkezet¢t biztosÁtja,
hogy minden kivÀlasztott ¢s sokoldalÃan do-
kumentÀlt eset a jogÀllam szabÀlyrendszere
¢rtelm¢ben a politikai v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs
k¡l´nb´zû kategÂriÀiba sorolhatÂ. Ezek rend-
ûri kezel¢se, elfojtÀsa ¢s manipulÀlÀsa a KÀ-
dÀr-kor puhulÂ diktatÃrÀjÀnak sÃlyos, mÀig
hatÂ ´r´ks¢ge.

Az mÀr a t´rt¢n¢szek feladata, hogy a Ke-
nedi JÀnos Àltal ´sszeÀllÁtott k´tet forrÀspub-
likÀciÂit is felhasznÀlva, a forrÀskritika mÂd-
szereivel ellenûrizve, feldolgozzÀk ¢s megÁr-
jÀk a KÀdÀr-korszak t´rt¢net¢t. Ez a KIS çL-
LAMBIZTONSçGI OLVASñK¹NYV megjelentet¢-
se utÀn elodÀzhatatlan.

A homÀly oszlatÀsÀban el¢v¡lhetetlen sze-
repet vÀllalt Kenedi JÀnos k´nyve.

Modor çdÀm

EGY K°RD°S, MELYNEK
NEM çRT SEM HçBORö,
SEM RENDSZERVçLTçS

Fazekas Csaba: KisegyhÀzak ¢s szektak¢rd¢s
a Horthy-korszakban
LÀtÂsz´g k´nyvek. Teljes Evang¢liumi DiÀk- ¢s 
IfjÃsÀgi Sz´vets¢g Szent PÀl Akad¢mia, 1996.
260 oldal, az Àra nincs felt¡ntetve

A szerzû a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti Magyaror-
szÀg vallÀsi vilÀgÀnak (melynek k´z¢let¢ben
a t´rt¢nelmi egyhÀzak ä elsûsorban a rÂmai
katolikus egyhÀz ä meghatÀrozÂ politikai sze-
repet jÀtszottak) egy speciÀlis jelens¢g¢t dol-
gozza fel.

Erre az idûszakra esik ä balszerencs¢j¡kre
ä az Ãn. szabadegyhÀzak, a kor enyh¢n meg-
alÀzÂ f¢lhivatalos meghatÀrozÀsa szerint szek-
tÀk, mai udvariasabb megjel´l¢ssel kisegyhÀzak
megjelen¢se, szer¢ny m¢rvü t¢rnyer¢se.

Fazekas Csaba vilÀgosan jelzi, hogy dolgo-
zatÀban nem teolÂgiai vagy felekezett´rt¢neti
oldalrÂl k´zelÁti meg tÀrgyÀt, hanem magÀ-
nak a kornak az ideolÂgiÀjÀt igyekszik jobban
meg¢rteni ¢s meg¢rtetni az Àllamhatalommal
´sszefonÂdott t´rt¢nelmi egyhÀzak àszektÀk-
kalÊ szembeni magatartÀsa f¢ny¢ben.

A XIX. szÀzad mÀsodik fel¢ben jelennek
meg a szÂban forgÂ kisegyhÀzak, valamivel
korÀbban a baptistÀk, majd nazar¢nusok,
metodistÀk, p¡nk´sdiek, Jehova TanÃi stb.

1895-ben t´bb¢vi elûk¢szÁt¢s utÀn az Or-
szÀggyül¢s megalkotja esetleges t´rv¢nyes el-
ismer¢s¡krûl a XLIII. t´rv¢nycikket, amely
k´r¡l mÀr megsz¡let¢se pillanatÀban heves
indulatok lÀngolnak fel. A t´rv¢ny parlamen-
ti vitÀjÀban egyfelûl elhangzik, hogy e jogsza-
bÀllyal a magyar t´rv¢nyhozÀs àr¢gi adÂssÀgÀt
t´rlesztiÊ (ugyanez a gondolat szinte szÂ sze-
rint az egyhÀzakrÂl alkotott 1990. ¢vi IV. t´r-
v¢ny ÀtlalÀnos vitÀjÀban is elûker¡lt), mÀs-
r¢szt pedig nagy hatÀssal szÂlal meg az az ¢r-
vel¢s, hogy az eg¢sz igyekezet csupÀn liberÀ-
lis szemf¢nyveszt¢s, maga àa javaslat nem c¢loz
mÀst, mint az ezer¢ves kereszt¢ny sziklaalap sz¢t-
robbantÀsÀt ¢s hely¢be a modern talÀlmÀnyÃ val-
lÀsszabadsÀg c¢g¢re alatt a vallÀstalansÀg vÀlyog-
kockÀinak beilleszt¢s¢tÊ, sût f´l´sleges is a t´r-
v¢ny megalkotÀsa, hiszen MagyarorszÀgon
ànem ¡ld´znek senkit vallÀsÀ¢rt, csak az ûsi religi-
Ât, a katolikus vallÀstÊ.

A korabeli parlamenti jegyzûk´nyvek hü-
en ûrzik az alsÂhÀzi k¢pviselûk igyekezet¢t,
mellyel meg akartÀk nyugtatni a felsûhÀz hÀ-
borgÂ (elsûsorban egyhÀzi) tagjait, hogy ti. az
eg¢sz t´rv¢ny egyszerüen csak n¢lk¡l´zhetet-
len eleme a XX. szÀzadi eurÂpai Magyaror-
szÀg jogrendj¢nek, a gyakorlatban azonban
nem kell tartani annak ¢rv¢nyesÁt¢s¢tûl.

Hogy ez mennyire igaz, azt hÁven mutatja
az 1895. ¢vi XLIII. t´rv¢ny csaknem szÀz¢ves
egyed¡lÀllÂ t´rt¢nete, ugyanis nyugodtan ki-
jelenthetj¡k, hogy e jogszabÀly alapjÀn valÂ-
sÀgosan soha nem nyilvÀnÁtottak t´rv¢nyesen
elismert vallÀsfelekezett¢ egyetlen felekezetet
sem. Igaz ugyan, hogy 1905-ben a baptista
egyhÀz k¢r¢s¢nek r¢szben helyt adtak, de
csupÀn egyetlen budapesti egyhÀzk´zs¢g¡k
tekintet¢ben, a t´bbieket (fûk¢nt a vid¢kie-
ket) a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt v¢gig ¡ld´zt¢k,
s a mÀsodik vilÀghÀborÃ k¡sz´b¢n ûk is a be-
tiltÀs sorsÀra jutottak. Az 1947. ¢vi XXXIII.
t´rv¢ny pedig az Ãjabban alakult vallÀsok el-




