
Rácz At ti la

Ki ölte meg Ken nedyt, avagy a la kos ság
han gu la tá ról árulkodnak-e

a han gu lat je len té sek?

A
Z 1963-AS ÉV sok be széd té mát adott a bu da pes ti la kos ság nak és sok hall gat -
ni va lót az őket el len őr ző szer vek szá má ra. Ta vasszal am nesz tia volt,1 nyá -
ron a Kí nai Kom mu nis ta Párt el ma rasz tal ta a szov jet ve ze tő sé get a „bé kés

egy más mel lett élés” meg hir de té se mi att.2 Valentyina Tyereskova, az első női űr ha -
jós há rom na pig az űr ben tar tóz ko dott, a fér fi ak vic ce sen meg is je gyez ték, hogy
„e na pok ban nem le het a nők kel bír ni. A nők a fe jünk re nő nek, s ve lük szem ben hát rány ba
ju tunk.” Vic cek is szü let tek róla: „Valentyina ti pi kus nő, mert itt is vá rat ma gá ra,” il -
let ve „Valentyina nem úrnő, ha nem űrnő.”3 No vem ber 18-a és 22-e kö zött
Władysław Gomułka lá to ga tott ha zánk ba. A Nép sza bad ság a no vem ber 23-i szá -
má ban öt ol dalt szen telt a Sport csar nok ban le foly ta tott len gyel–ma gyar ba rát sá gi
nagy gyű lés nek, és csak a ha to dik ol dal ra fért be egy olyan hír, ami még he te kig iz -
gat ta a bu da pes ti köz vé le ményt: 1963. no vem ber 22-én Dal las bel vá ro sá ban, dél -
után fél egy kor (ma gyar idő sze rint este fél nyolc kor) meg öl ték az Egye sült
Ál la mok el nö két, John Fitzgerald Ken nedyt.

Rég óta fur dalt a kí ván csi ság, va jon mit gon dol hat tak a gyil kos ság oka i ról és
kö rül mé nye i ről Bu da pest la kói. Hu szon öt év után a fe jek be be ha tol ni majd nem le -
he tet len, még is meg kel lett pró bál nom, és eh hez a leg ké zen fek vőbb se gít ség nek a
kor han gu lat je len té sei tűn tek. A je len té sek gyűj tö ge té se köz ben egyút tal azt is
meg vizs gál tam, meg pró bál ta-e a ko ra be li agi tá ci ós gé pe zet és az ak ko ri mé dia irá- 
nyítani a közvéleményt, és ha igen, milyen eszközöket használt e célra.

A hí rek szál lí tá sá ról, ér tel me zé sé ről, az egyén hez el jut ta tá sá ról, az in for má ció -
áram lás me cha niz mu sá nak ki ala kí tá sá ról, sőt, a hí rek köz han gu lat ra gya ko rolt
ha tá sá nak el len őr zé sé ről a mar xiz mus esz mei of fen zí vá já nak egyik fon tos esz kö ze, az
agi tá ci ós és pro pa gan da há ló zat fe lelt. Az MSZMP Po li ti kai Bi zott ságának
1960. áp ri lis 20-ai ha tá ro za ta4 alap ján a bu da pes ti pro pa gan da csúcs szer ve a leg -
főbb fel ada tá nak azt te kin tet te, hogy a párt po li ti ká ját és ha tá ro za ta it „von zó for má -
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1 Az El nö ki Ta nács 1963. évi 4. tvr. ren del ke zett a köz ke gye lem gya kor lá sá ról. Egy az am nesz ti -
á ról szó ló han gu lat je len tés: BFL XXXV.1.c 102. őe. 27–29. 1963. már ci us 23-i tá jé koz ta tó je len tés.
Az MSZMP ap pa rá tu si és alap szer vi ira tok a BFL-ben kö zép szin ten ren de zet tek, így őr zé si egy -
ség és dá tum sze rint le het be azo no sí ta ni a je len té se ket. A ki eme lé sek a tel jes szö veg ben tő lem
szár maz nak.

2 A nyi lat ko za tot 1963. jú ni us 14-én ad ták ki.
3 Tyereskova 1963. jú ni us 16–19-e kö zött járt az űr ben. Az idé ze tet lásd: BFL XXXV.1.c 102. őe.

34–34/a. 1963. jú ni us 17-i tá jé koz ta tó je len tés.
4 MOL M-KS 288-5 179. őe. 50-51R/77.



ban és az élet tel való szer ves kap cso la tá ban” ma gya ráz za és fo gad tas sa el a töme-
gekkel.5

Az agi tá ci ó nak két irá nya volt. A fe lül ről le fe lé irá nyu ló tá jé koz ta tás el mé le ti -
leg a párt tag ság tá jé koz ta tá sát szol gál ta, elő se gít ve, hogy a fel sőbb szint ről ér ke ző
in for má ció a meg fe le lő sze mé lyek hez a meg fe le lő for má ban jus son el úgy, hogy
elő se gít se a „meg fe le lő cse lek vé si egy ség meg va ló su lá sát”. A szó be li tá jé koz ta tás esz -
kö zei a kom mu nis ta ak tí vák, tag gyű lé sek, párt nap ok, szak te rü le ti tá jé koz ta tók,
egyé ni és cso por tos be szél ge té sek vol tak. Ide so rol ták a rá dió és a te le ví zió mun -
ká ját is. A tá jé koz ta tó je len té sek, az üze mi la pok6 és ál ta lá ban a saj tó, a pla ká tok, a
ka ri ka tú rák az írás be li tá jé koz ta tást szol gál ták. Az alul ról fel fe lé irá nyu ló tá jé koz -
ta tás szük sé ges sé gét fa ri ze us mó don nem a to tá lis el len őr zés egyik esz kö zé nek te -
kin tet ték, ha nem a „mun ká sok és más tár sa dal mi ré te gek han gu la tá nak és az őket ér dek lő
kér dé sek” meg is me ré sé nek le he tő sé geként lát tat ták, mely nek lét jo go sult sá gát az
adja, hogy se gít sé gé vel a párt az em lí tett egyé nek ér de ke sze rint tud el jár ni. A vo -
nat ko zó tá jé koz ta tók fel hív ták az agi tá to rok fi gyel mét arra, hogy nem csak a „ké -
nyes kér dé sek ről, cse me gék ről” kell be szá mol ni uk, de a „szür ke hét köz nap ok fon to sabb
ese mé nye i ről” is. A ta pasz ta lat szer zés és to váb bí tás esz kö zei az írá sos je len té sek, a
szó be li (te le fo non tör té nő) je len té sek, vizs gá la tok, fel mé ré sek és a kü lön bö ző ren -
dez vé nye ken való rész vé tel és a be szél ge té sek vol tak.7

Az agitáció a nem zet kö zi hely zet tel is fog lal ko zott. „Az im pe ri a liz mus el le nes
erők nö ve ke dé sé nek be mu ta tá sa; a bé kés egy más mel lett élés fenn tar tá sa fel tét ele i nek ma -
gya rá zá sa; az im pe ri a liz mus sza vai, tet tei kö zöt ti kü lönb ség fel tá rá sa és nép el le nes ter mé -
sze té nek le lep le zé se” ki fe je zé sek tet ten ér he tők a Ken nedy-gyil kos ság gal fog lal ko zó
saj tó ter mé kek ben és a han gu lat je len té sek ben is.8

Az agi tá ció pro pa gan dis tá kat is igé nyelt, ezért az „agitp rop” az ál ta lá nos is ko -
lá tól az egye te me kig az ok ta tás min den szint jét fel ügyel te, vál toz ta tást kez de mé -
nyez he tett a tan anya gon, és tisz tá ban volt az zal is, há nyan irat koz tak be hit tan-
tan fo lyam ok ra. A párt mun kás ok kép zé sé re párt is ko lá kat működtettek, ahol a
párt ak ti vis tái el sa já tít hat ták a párt nyel vét, meg vi tat hat ták a fel me rü lő po li ti kai
kér dé se ket, el sa já tít hat ták a rend szer mű kö dé sé nek leg főbb sza bá lya it.9 A rend -
szert jel lem zi, hogy az 1963/1964-es tan év ben a párt ok ta tás kü lön bö ző for má i ban
157 ez ren vet tek részt és 8 ezer pro pa gan dis ta ok ta tott úgy, hogy az ok ta tók majd -
nem egy ne gye de nem ren del ke zett még érett sé gi vel sem!10

Az 1963-as év ben a bu da pes ti agi tá ci ós rend szert át szer vez ték. Má jus 27-én ha -
tá ro zat szü le tett az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály és a Kul tu rá lis Osz tály össze -
vo ná sá ról Agi tá ci ós és Mű ve lő dé si Osz tály (AMO) né ven. A párt mun ká ban elő-
tér be ke rült a tár sa da lom „szín vo na la sabb el len őr zése, ko or di ná lása és esz mei–po li ti kai
meg győ zé se.”11 Az osz tály gyor san fel állt, má jus 31-én meg ha tá roz ta fel adat kör ét,
mun ka mód szer ét és szer ve ze tét, és – a fenn ma radt ira tok tük ré ben – el mond hat -
juk, hogy mű kö dé sé ben nem volt fenn aka dás, ti zen há rom po li ti kai mun ka társ sal
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5 BFL XXXV.1.c 120. őe.
6 Az üze mi saj tó 1963–1964. évi át szer ve zé sé ről lásd: BFL XXXV.1.a.4 155. őe. 3., 19–20., 55–69. 

és 160. őe. 4., 29., 79–86. és BFL XXXV.1.c 119. őe.
7 BFL XXXV.1.c 119. őe.
8 BFL XXXV.1.c 119. őe.
9 A párt is ko lák el len őr zé sé ről lásd: BFL XXXV.1.c 99. őe.

10 A párt ok ta tás 1963/1964-es évre vo nat ko zó ada ta it lásd: BFL XXXV.1.a.4 170. őe. 4., 29–30.,
82–94.  és BFL XXXV.1.c 105. és 119. őe.
11 BFL XXXV.1.a 3 42. őe. 29–33., 36–37., 76–81. 



és há rom ad mi niszt rá tor ral tö ké le te sen fel ügyel ték a bu da pes ti, a ke rü le ti és az
üze mi párt szer vek in for má ció-áram lá sát.12

Az utób bi a kat a fel sőbb szer vek fo lya ma tos meg úju lás ra ösz tö nöz ték, a hat va -
nas évek kö ze pén ke ve sell ték „az agi tá ci ó ban az ér ze lem re ha tás gya kor la tát”, hi á -
nyol ták „az agi tá ció pá to szát, a szo ci a liz mus győ zel mé be ve tett hi tet”, so kall ták az
anya- giasságot, a szá raz ér ve ket és az ak ti vis ták vál lá ra ne he ze dő ter he ket. A leg -
meg fe le lőbb mód szer nek a cso por tos be szél ge tést tar tot ták.13

A nem zet kö zi ese mé nyek ről, így a Ken nedy-gyil kos ság ról szó ló in for má ci ó i -
kat az át lag em be rek a hi va ta los mé di u mok ból sze rez het ték. A na pi lap ok már no -
vem ber 23-án be szá mol tak a gyil kos ság ról, és a saj tó min den nap is mer tet te a
nyo mo zás(ok) rész le te it, a szov jet–ame ri kai dip lo má ci ai egyez te té se ket, össze ha -
son lí tot ta az Egye sült Ál la mok el nö kei el len el kö ve tett me rény le te ket.14 Meg le pő -
en (?) gyors volt az agi tá ció re ak ci ó ja is: már no vem ber 23-án ke let kez tek olyan
han gu lat je len té sek, ame lyek a gyil kos ság ról szó ló köz be széd ről szól nak. A ha tó -
sá gok még de cem ber kö ze pén is fi gye lem mel kí sér ték, mit is gon dol tak a gyil kos -
sá gok ról Bu da pes ten. „Az alap szer ve zet min den dol go zó ját hosszú ide ig fog lal koz tat ta
J. F. Ken nedy meg gyil ko lá sa. En nek po li ti kai kö vet kez mé nye it la tol gat ták...”15

Min den je len tés úgy kez dő dött, hogy a hír és az ügy fej le mé nyei ál ta lá -
nos/mély meg döb be nést, mély sé ges fel há bo ro dást kel tet tek. „Ken nedy meg gyil ko -
lá sa min den ki ben nagy meg döb be nést kel tett. Párt tag ok és pár ton kí vü li ek meg ré mül tek,
hogy mi lesz en nek a kö vet kez mé nye. Há bo rú, va jon az új el nök fog ja-e Ken nedy tö rek vé se it 
to vább vin ni?” „[…] nagy meg döb be nést vál tott ki a gyil kos ság híre, az első órák ban a meg -
döb be né sen túl me nő en szo ron gás volt ta pasz tal ha tó a dol go zók nagy ré szé nél.”16

A han gu lat je len té se ket ol vas va a fé le lem oka ké zen fek vő nek tű nik: 1963-ra
csil la pod ni lát szott a hi deg há bo rús ké szü lő dés, és a vál to zá sok egyik kulcs sze rep -
lő jé nek Ma gyar or szá gon is Ken nedy el nö köt tar tot ták. Ha lá lá val el mé le ti leg szá -
mí ta ni le he tett va la mi fé le vissza ren de ző dés re, eset le ges há bo rús fe nye ge tett ség re 
is. „Ké te lyek kel, ag gá lyok kal ta lál ko zunk ab ban, hogy a gyil kos ság nem éle zi-e ki a nem zet -
kö zi hely ze tet, a szél ső jobb ol da li, há bo rús kö rök be fo lyá sa mi lyen mér ték ben ér vé nye sül
majd az USA jö vő be ni po li ti ká já ban. Fél nek a jobb ra to ló dás tól. A to váb bi tár gya lá sok meg -
re ke dé sé től, az el ért ered mé nyek meg sem mi sü lé sé től. Sőt a há bo rús ve szély től is.”17 „Dol -
go zó ink re mény ked nek ab ban, hogy ezt az ese ményt a szél ső jobb ol dal nem fog ja tud ni
kom mu nis ta el le nes uszí tás ra fel hasz nál ni, és az ame ri kai nép jó zan gon dol ko dó tö me gei
nem en ge dik a „ve szet tek” elő re tö ré sét.”18

Az egyik há bo rús góc pont nak Kuba tűnt, így nem meg le pő, hogy – Ken nedy
ko ráb bi fel lé pé se mi att – a szi get or szág is meg je lent a han gu lat je len té sek ben. „Kü -
lö nö sen ag go da lom mal fog lal koz nak az zal a kér dés sel, hogy a hi deg há bo rús re ak ci ós kö rök
nem hasz nál ják-e fel pro vo ká ci ós cé lok ra a me rény le tet, és nem kí sér lik-e meg azt a kom mu -
nis ták, vagy a ku ba i ak nya ká ba varr ni. Az is fel ve tő dött, hogy mi lyen ha tást fog gya ko rol ni
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12 Az AMO szer ve ze tét lásd: BFL XXXV.1.c 99. őe.
13 BFL XXXV.1.a.4 179. őe. 3., 26–44., 89–100. 
14 NG 21. (1963) 274–300. sz. (no vem ber 23–de cem ber 23.) MN 19. (1963) 274–300. sz. (no vem ber
23–de cem ber 23.) NA 91. (1963) 274–301. sz. (no vem ber 23–de cem ber 24.)
15 BFL XXXV.10.c 1963. 226. őe. 1963. de cem ber 7-ei han gu lat je len tés. El szór tan 1964-ben is elő -
ke rül az eset, lásd pél dá ul: BFL XXXV.1.c 117. őe. 16.  1964. [január]-i han gu lat je len tés.
16 BFL XXXV.1.c 103. őe. 142–144. p. 1963. de cem ber 4-ei és BFL XXXV.10.c 1963. 226. őe. 1963. de -
cem ber 9-ei han gu lat je len tés.
17 BFL XXXV.1.c 102. őe. 81. 1963. no vem ber 23-i je len tés, illetve BFL XXXV.1.c 103. őe. 155. 1963.
no vem ber 30-i han gu lat je len tés.
18 BFL XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 25-i han gu lat je len tés.



ez az eset és az azt kö ve tő po li ti ka a kí nai ve ze tők ál lás pont já ra. Igen nagy vá ra ko zás sal te -
kin te nek afe lé, hogy a gyil kost el fog ják-e, és tisz tá zó dik-e, hogy mi lyen kö rök áll nak mö göt -
te.”19 „Kuba sér tet len sé gét Ken nedy sza va tol ta. – Mi lesz ha lá la után?” „Nem fog ják-e a
kom mu nis ták ra” a me rény let el kö ve té sét? Nem csi nál nak-e eb ből egy új „Di mit -
rov-ügyet”? „Fél tik Ku bát, ha a há bo rús pár ti jobb ol dal ke rül ha ta lom ra az USA-ban. Eb -
ben az eset ben ná lunk is szá mí ta ni le het a fegy ver ke zés nö ve lé sé re, s ez zel az élet szín vo nal
csök ke né sé re.”20 Meg le pő nek és szo kat lan nak, épp ezért igaz nak tű nik a kö vet ke ző
tu dó sí tás: „A XIII. ke rü let ben lakó ku bai egye te mis ták öröm uj jon gás sal fo gad ták a hírt,
„egy im pe ri a lis tá val ke ve sebb” – mond ták, a szál lá suk előt ti jár dán da lol tak, tán col tak. A
já ró ke lők meg üt köz ve néz ték őket.”21 A kér dés per sze nyi tott ma rad: mi bot rán koz tat -
ta meg az em be re ket, a meg gyil kolt el nök ha lá lát kö ve tő ün nep lés vagy az ut cán
vi ga do zó ku bai em be rek lát vá nya?

A meg döb be nést és a fé lel met a szá na ko zás kö vet te. „Ken nedyt jó zan po li ti kus -
nak tar tot ták […].” „Min den ki saj nál ko zá sát fe jez te ki, mert az ő sze mé lye bi zo nyos de -
mok ra ti kus irány zat meg tes te sí tő je volt.”22 Mi nek szólt va jon a rész vét? A min dig
szá nal mat ki vál tó gyil kos ság té nyé nek, vagy an nak a kép nek, amit a saj tó tá lalt
róla? Hi szen Ken nedy küld te a ku bai emig rán so kat a Disz nó-öböl be, majd ké sőbb
a blo kád se gít sé gé vel meg hát rá lás ra kény sze rít tet te a szov jet ve ze tést. Még is csak
el len ség volt! Az ele gáns, fi a tal fér fi nak, az Egye sült Ál la mok leg fi a ta labb el nö ké nek,
az ener gi kus po li ti kus nak és szim pa ti kus csa lád apá nak szólt va jon a tisz te let? „Női dol -
go zók több sé gét in kább az ese mé nyek em be ri vo nat ko zá sai érin tik (fe le ség, gyer mek), ke vés -
bé von nak le po li ti kai kö vet kez te té se ket.”23 A han gu lat je len té sek ben és a saj tó ban
több ször sze re pel a Bu da pes ti Nő ta nács je len té se, hi szen a ha ta lom tud ni akar ta,
mit érez nek a nők, mi ér dek li őket iga zán a min den nap ok ban. És a je len té sek ből
rá jö he tünk, hogy mi u tán meg nyug tat ták ma gu kat (?), hogy egy be lát ha tat lan tá -
vol élő el nök bru tá lis meg gyil ko lá sa nem fog ki hat ni csa lád juk éle té re, a fel szí ni
ér dek lő dést fel vál tot ták sok kal fon to sabb kér dé sek: tény leg drá gul ni fog a to jás és
a krump li, mi ért rossz mi nő sé gű a ke nyér, lesz-e elég tü ze lő? Mi ért csak a drá gább 
cseh szlo vák gáz tűz hely kap ha tó, és mi ért jár nak az em be rek a Ve gyész ut cá ban
bo ká ig a víz ben?24 Ha son ló em lé kei van nak egy ma már nyug dí jas hölgy nek is,
aki vel ti zen nyolc éve sen a vizs gák és nagy sze rel me na pok alatt fe led tet te a gyil -
kos sá go kat, egy nyug dí jas fér fi pe dig úgy nyi lat ko zott, hogy Ken nedyt azért sze -
ret ték, mert ami til tott volt, azt sze ret ték, egyéb ként po li ti ká val nem fog lal ko zott,
neki fon to sabb volt ak kor a mun ká ja, sza bad ide jé ben a tánc, a zene és a nők.25

Az em be rek pró bál ták ki ta lál ni, ki le he tett a gyil kos. „A vé le mény meg egye zik ab -
ban, hogy a gyil ko so kat a szél ső jobb ol da li há bo rús, faj gyű lö lő kö rök ben kell ke res ni.”26 „A
la kos ság több sé gé nek vé le mé nye sze rint a me rény le tet az im pe ri a lis ták fa sisz ta faj gyű lö lő
bé ke el le nes cso port ja ké szí tet te elő, amely hez Te xas hi va ta los rend őri szer vei hat ha tós tá -
mo ga tást nyúj tot tak. [...] Va jon az új el nök nek lesz-e ere je az igaz ság ki de rí té sé hez, s meg
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19 BFL XXXV.10.c 1963. 208. őe. 1963. no vem ber 25-i han gu lat je len tés.
20 BFL XXXV.1.c 102. őe. 80–81. 1963. no vem ber 23-i je len tés, il let ve BFL XXXV.10.b 1963. 18. őe.
21 BFL XXXV.1.c 103. őe. 149. p. 1963. de cem ber 4-i in for má ci ós je len tés.
22 BFL XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 23-i és 27-i in for má ci ós je len tés.
23 BFL XXXV.1.c 103. őe. 155. 1963. no vem ber 30-i han gu lat je len tés.
24 BFL XXXV.1.c 103. őe. 143–144. 1963. de cem ber 4-i han gu lat je len tés.
25 B. M. és R. P. szí ves köz lé se.
26 BFL XXXV.1.c 103. őe. 155. 1963. no vem ber 30-i han gu lat je len tés.



tud ja-e fé kez ni a dü hön gő faj gyű lö lő ket?”27 „Kint ről jött vé le mény ként em lí tet ték dol go zó -
ink, hogy ta lál koz tak olyan ál lás fog la lás sal is, ahol Ken nedy el nök meg gyil ko lá sát an nak
tud ták be, hogy a né ge rek párt já ra állt, és sa ját fa já tól el for dult.”28 „Aki a né ger kér dést
akar ja ren dez ni, an nak a »Sza bad ság ha zá já ban« úgy lát szik min dig ez a sor sa. Lin colnt is
meg öl ték.”29 Az egy ki csit ta lán már meg mo so lyog ta tó, hogy „a Kuk-Lux-Klán em be -
rei gyil kol ták meg”, eset leg „vá lasz tá si el len fe lei” vagy maga a te xa si szár ma zá sú al el -
nök állt a gyil kos ság hát te ré ben.30

Eköz ben a pes ti vicc sem pi hent. A Fe renc vá ros ugyan is két for du ló val a vége
előtt egy pont tal ve zet te a baj nok sá got. Két pont elég lett vol na az első hely hez,
ami, ugye, egy győ zel met vagy két dön tet lent je len tett. A hely ben to po gó Fra di
Sze ge den ki ka pott 2:1-re. Egyen lő pont szám mal állt a baj no ki ta bel la élén há rom
csa pat, és csak a gól arány dön töt te el a sor ren det: Győ ri Va sas ETO, Bp. Hon véd,
Fe renc vá ros. De az FTC-nek volt még egy el ma radt meccse a Do rog gal, és ha azt
meg nye ri, vagy leg alább dön tet lent ér el, ő a baj nok. A Fra di ve ze tést szer zett, de a 
Do rog még a fél idő ben egyen lí tett, és négy perc cel a vége előtt sze ren csés gólt lőtt
a Fe renc vá ros nak. Ezek után nem meg le pő az egyik han gu lat je len tés eme sora:
„A Fra di-meccsek sok gú nyo ló dás nak szol gál tak ala pul, so kan gyász sza la got öl töt tek, volt
olyan üzem, ahol jel ké pe sen meg ren dez ték a Fra di te me té sét.” En nek kap csán szü le tett a
vicc: „Ki volt Ken nedy gyil ko sa?” „Egy meg rög zött fradista.”31

A gyil kos sze mé lyén túl a leg ho má lyo sabb kér dés a gyil kos sá got ki vál tó ok
volt (és ma is az). „A gyil kos ság hát te ré ben Ken nedy bel föl di el len sé gei ál lot tak, kik nek
nem tet szett az el nök po li ti ká ja, s nem szí ve sen lát ták, hogy fel is mer te a nem zet kö zi erő vi -
szo nyo kat, s igye ke zett a maga mód ján is hoz zá já rul ni a fe szült ség eny hí té sé hez, to váb bá
fel is mer te a né ger kér dés meg ol dá sá nak szük sé ges sé gét, és erő fe szí té se ket tett ilyen irány -
ban.”32 Egy össze fog la ló han gu lat je len tés sze rint az el nök po li ti ká já ra jel lem ző
„szá mos po zi tív elem, a vi szony lag ha la dó, de mok ra ti kus gon dol ko dás” is köz re ját szott a
me rény let el kö ve té sé ben. Má sok sze rint az „eny hü lés felé tett lé pé sei” és „az ar gen tin
olaj ügyé ben” mu ta tott hoz zá ál lá sa is ki vál tó ok volt.33 „Ál ta lá nos a vé le mény, hogy a
me rény let po li ti kai jel le gű volt, és azt a hi deg há bo rú ag resszív ele mei szer vez ték meg.”34

So kan össze es kü vést lát tak a gyil kos ság mö gött. „Ál ta lá nos vé le mény, hogy a
gyil kos ság nem egyé ni ak ció volt. A fegy ver hez értő kol lé gák egy ön te tű en azt han goz tat ják, 
hogy moz gó jár mű vön, mely mo to ros kor don nal volt kö rül vé ve, há rom lö vés ből két ta lá la -
tot el ér ni csak úgy le he tett, hogy az il le tő pon to san elő re tud ta a gép ko csik el he lyez ke dé sét
az út tes ten, a me net se bes sé get és az idő pon tot, és elő re be tud ta fog ni a cél pon tot a lö vé sek
le adá sá hoz.”35 A nyo mo zás si ker te len sé ge és az újabb me rény let is mét kér dé se ket
ve tet tek fel. „A gyil kos ság kö rül mé nyei, va la mint a nyo mo zás ered mény te len sé ge fel há -
bo ro dást vál tott ki […]”. „So kan fel ve tik a kér dést, hogy mi lyen ál la po tok ural kod hat nak az 
Egye sült Ál la mok ban, ha az el nö köt ilyen kö rül mé nyek kö zött meg gyil kol hat ják, majd a
gyil kos ság gal gya nú sí tot tat az is mert kép te len kö rül mé nyek közt le lő het ték. Meg íté lé sünk
sze rint sok em ber ben el osz lat ta Ame ri ka „sza bad vi lá gá ról” táp lált il lú zi ó kat ez az ese -
mény so ro zat, ami kor a rend őr ség és a genszterek [sic!] sze mér met len nyílt ság gal együtt -
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27 BFL XXXV.1.c 103. őe. 149. 1963. de cem ber 4-i in for má ci ós je len tés.
28 BFL XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 27-i han gu lat je len tés.
29 BFL XXXV.1.c 102. őe. 81. 1963. no vem ber 23-i tá jé koz ta tó je len tés.
30 BFL XXXV.1.c 102. őe. 80. 1963. no vem ber 23-i je len tés.
31 BFL XXXV.1.c 103. őe. 154. 1963. de cem ber 4-i in for má ci ós je len tés.
32 BFL XXXV.10.c 1963. 226. őe. 1963. de cem ber 9-i han gu lat je len tés.
33 BFL XXXV.1.c 102. őe. 80. 1963. no vem ber 23-i tá jé koz ta tó je len tés.
34 BFL XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 26-i je len tés.
35 BFL XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 23-i han gu lat je len tés.



mű köd nek.” „Gyak ran el hang zik a kér dés, hogy de mok rá ci át hir de tő jog ál lam ban ilyen eset 
ho gyan for dul hat elő.”36 „Úgy lát szik az USA-ban a gengsz te rek és maf fi ák bün tet le nül
ga ráz dál kod hat nak.” „A te xa si rend őr ség szán dé ko san hát rál tat ja a nyo mo zást.”37

Ér de mes né hány pél da ere jé ig el időz ni a jobb ra to ló dás szlo gen jé nél is, hi szen
ta lán ma már ne he zebb fel fed ni az össze kö tő kap csot a meg gyil kolt de mok ra ta el -
nö köt vál tó de mok ra ta el nök, a jobb ra to ló dás és a fa si zá ló dás kö zött. A Ne héz ipa -
ri Mi nisz té ri um egyik je len té sé ben a jobb ra to ló dás szót zá ró jel ben a fa si zá ló dás
kö ve ti, te hát egy ér tel mű en szi no ni ma ként hasz nál ták őket.38 „Fa si zá ló dá si fo lya ma -
tot tük röz a me rény let. Na gyon erős le het a jobb ol da li nyo más, hogy még a me rény let től
sem ri ad tak vissza.”39 „Az ér tel mi sé gi ek – na gyon ér de ke sen – úgy ve tet ték fel a kér dést,
hogy az olyan nép, mint Ame ri ka, nem til ta ko zott job ban és erő seb ben a gyil kos ság el len, a
Dreyfus-ügyet hoz ták fel pél dá nak, ami kor nem csak Fran cia or szág be csü le tes em be rei, de
az egész vi lág til ta ko zott a ki vég zés el len, – si ker rel. Azt mond ják, hogy olyan or szág,
amely ben ez a gyil kos ság nem vál tott ki na gyobb el len ál lást, til ta ko zást, sze rin tük meg érett 
arra, hogy a fa siz mus be sé tál jon. És ez az, ami meg lep te őket.”40

A fa si zá ló dás ra Ma gyar or szá gon is ta lál tak ana ló gi át. „A köz vé le ményt élén ken
fog lal koz tat ják a leg kü lön bö zőbb té mák kal kap cso lat ban Ro má ni á val való kap cso la tunk.
»Ha Ká dár el ment vol na Ro má ni á ba, és tár gyalt vol na Er dély kér dé sé ről, ak kor vissza ad ták
vol na Er délyt.« A ma gyar ki sebb ség hely ze te, a hi va ta los szer vek bá nás mód ja, a nyelv hasz -
ná lat, az ok ta tás kér dé se iz gat ják az em be re ket.” És ez zel pár hu za mo san „sza po rod tak a
so vi nisz ta és an ti sze mi ta han gok. A XIII. ke rü let ben az am nesz tia ren de let után ki sza ba -
dult bű nö zők ből is mé tel ten ga le rik ala kul nak (Tomori te lep). Fi a tal hu li gá nok ir re den ta da -
lo kat éne kel tek (Kin cses Ko lozs vár), zsi dóz tak, ron gál ják a drá ga pén zen rend be ho zott
pa do kat, szem te len ked nek az is ko lá ból este ki jö vő lá nyok kal.” „A re ak ci ós kö rök ná lunk is
ki hasz nál ják Ken nedy ha lá lát, és há bo rús hisz té ri át szí ta nak, de a dol go zó és jó zan gon dol -
ko dá sú em be rek bíz nak az új el nök ben, hogy mun ká já ban nem fog ja ron ta ni a moszk vai ér -
te kez let ed di gi jó szel le mét.”41

Aki ol va sott már han gu lat je len té se ket, egy idő után úgy érzi, hogy nem kap
már új in for má ci ót, mint ha egy kap ta fá ra íród tak vol na, mint ha ugyan ar ra a sab -
lon ra vagy kér dő ív re vá la szol va ír ták vol na a je len té se ket. És ek kor nem is jár
messze az igaz ság tól, mert a Bu da pes ti Párt bi zott ság nem csak a mi nisz té ri u mok
tit ká ra i nak, a Rá dió és Te le ví zió ve ze tő jé nek, a Nép sza bad ság fő szer kesz tő jé nek, a
Köz pon ti Bi zott ság nak, de a ke rü le ti első tit ká rok nak is ha von ta in for má ci ós je len -
té se ket kül dött, akik ugyan így jár tak el az al sóbb szer ve ze tek nél.42 Ezért ta lán nem 
meg le pő, hogy a szó hasz ná lat azo nos: „gya lá za tos meg gyil ko lá sa”, „gya lá za tos bűn -
tett”, „fel há bo rí tó ha nyag ság”, „őszin te saj nál ko zás”. Min den ki „meg döb bent”, ál ta lá -
nos volt a „saj nál ko zás”, „jobb ra to ló dást” és „há bo rús ve szélyt” vár tak stb. Némi koz -
me ti ká zást le szá mít va a ke rü le ti ap pa rá tus ál tal to vább kül dött szö veg nem tért el
az alap szer vi je len té sek től, és nem volt nagy el té rés a ke rü le tek ál tal írott je len té -
sek kö zött sem, ezért té mám vizs gá la tá hoz a fő vá ro si agi tá ci ós anya gok mel lé csu -
pán az V. ke rü le ti szer vek je len té se i ből vá lo gat tam.
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36 BFL XXXV.1.c 103. őe. 155. 1963. no vem ber 30-i, il let ve BFL XXXV.10.c 1963. 226. őe. 1963. de -
cem ber 7-i és 9-i han gu lat je len tés.
37 BFL XXXV.10.b 1963. 18. őe. 1963. de cem ber 2-i in for má ci ós je len tés és BFL XXXV.1.c 102. őe.
81. 1963. no vem ber 23-i tá jé koz ta tó je len tés.
38 BFL XXXV.10.c 1963. 226. őe. 1963. de cem ber 7-i han gu lat je len tés.
39 BFL XXXV.1.c 102. őe. 81. 1963. no vem ber 23-i tá jé koz ta tó je len tés.
40 BFL XXXV.1.c 103. őe. 142–144. 1963. de cem ber 4-i han gu lat je len tés.
41 BFL XXXV.1.c 103. őe. 142–144., 150. és 152. 1963. de cem ber 4-i han gu lat je len tés.
42 BFL XXXV.1.a 4 179. őe. 97–98. 



Va jon a pri mer in for má ci ós csa tor nák (párt)ál la mi lag kéz ben tar tá sa, vagy a je -
len tés írók ko ráb bi agy mo sá sa-e az oka a ha son ló sá gok nak? Va jon min den össze -
be szé lés és inst ruk ció hi á nyá ban is egy for mán gon dol kod tak és ír tak-e a je len tők?
Le het sé ges, hogy össze ál lít ha tó len ne a han gu lat je len té sek író i nak szó tá ra is? Bár
ké zen fek vő len ne fel té te lez ni, hogy a han gu lat je len té sek a tár sa da lom sze rep lő i -
nek han gu la tát tük röz ték, de fel té te lez het jük, hogy ol va sa tuk kal nem ju tot tunk
sok kal kö ze lebb ah hoz, hogy mi fog lal koz tat ta őket tény le ge sen a hét köz nap okon. 
Ez zel szem ben rá te kint he tünk arra, hogy mit sze ret tek vol na a je len té sek ol va sói
vissza hal la ni az em be rek től. Az em be ri kí ván csi ság vég te len, így hi he tő, hogy a
gyil ko so kat ta lál gat ják az em be rek, de ne héz el kép zel ni, hogy a va sas dol go zók a
kí nai re ak ci ó tól fél tek, vagy a kon zerv ipa ri dol go zók a szél ső jobb kom mu nis ta el -
le nes uszí tá sá tól ret teg tek. Szin te süt a na i vi tás az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Cu -
kor ipa ri Igaz ga tó sá ga ál tal írt je len tés ből. „A me rény le tet azok a szél ső jobb ol da li kö rök
ké szí tet ték elő Te xas ban, akik most azon igye kez nek, hogy el tün tes sék a gyil kos ság nyo ma -
it. Azok ké szí tet ték elő, azok a for ró fe jű ek, akik nem akar nak mér sé kel tebb, nyu god tabb lég -
kör ben, fe szült ség nél kül élni, akik a há bo rú ban lát ják to váb bi gaz da go dá suk for rá sát, és
nem lát ják azt, hogy az új há bo rút már ők sem néz het nék tá vol ról.”43 Most már nem ke -
rül he tő meg a kér dés, hogy a han gu lat je len té sek va ló ban az át lag em ber vé le mé -
nyét tük röz ték-e, vagy azt, amit a fel sőbb szerv hal la ni akart? Eset leg a pár ta gi-
táció ha tá sa alatt lévő em be rek va ló ban azt gon dol ták, mond ták, amit a je len té sek
írói to váb bí tot tak?

En nek szel le mé ben új ra ol vas va a szö ve ge ket, a fi gyel mes ol va só sze me a kö -
vet ke ző mon da to kon akad meg: „A he lyes vé le mény ki ala kí tá sá ban so kat se gí tett a tévé 
gyors re a gá lá sa, és a he lyes tá jé koz ta tás.” Te hát – az el vá rá sok nak meg fe le lő en – a (hi -
va ta los ál la mi) mé di á nak erős tu dat for má ló aka ra ta és ha tá sa volt. „A dol go zók va -
la mennyi ré te gét fog lal koz tat ja a vé res ese mény so ro zat, ame lyet he lye sen ítél nek meg.
Eb ben so kat se gí tett a saj tó, a rá dió, a TV gyors vi lá gos kom men tá lá sa.” A mé dia fo lya -
ma to san fenn tar tot ta az ér dek lő dést. „To vább ra is be szél nek Ken nedy el nök meg gyil -
ko lá sá ról, fő leg a TV és a saj tó ál tal fel tárt újabb fej le mé nyek mi att.”44

Meg vizs gál va a na pi lap ok hír adá sa it, a han gu lat je len té sek ben ol va sott kér dé -
sek és vá la szok tűn nek elő: „Cui prodest? [...] a bűn tett, azon nal nyil ván va ló a vá lasz:
azok ér de ke, akik el len sé gei a nem zet kö zi eny hü lés po li ti ká já nak, akik el len sé gei a faji
egyen jo gú ság el vé nek. [...] A gyil kos ság két ség te le nül azok nak a szél ső jobb ol da li erők nek a
pro vo ká ci ó ja, [...] is mert az Egye sült Ál la mok ban mű kö dő jobb ol da li, fa sisz ta szer ve ze tek
nö vek vő ak ti vi tá sa. [...] A gyil kos ság is azt a célt szol gál ja, hogy a ha la dás el le nes, a há bo rú -
pár ti erő ket bá to rít sa, s ugyan ak kor a ha la dás, a bé kés egy más mel lett élés hí ve it, a há bo rú
el len ző it vissza ret tent se.”45 A la pok be szá mol tak ar ról is, hogy van nak, akik az ame -
ri kai és a ku bai „kom mu nis tá kat akar ták az ügy be be le ke ver ni”, egy ér tel mű en meg kér -
dő je lez ték a nyo mo zó ha tó sá gok mun ká ját és hang sú lyoz ták a Szov jet unió mély
hu ma ni tá sá nak meg nyil vá nu lá sát. Az „ult rák”, „ve szet tek”, „dal la si őr jön gők” ki fe -
je zé sek, de a Fidel Castrótól köl csön zött fegy ver szak ér tői vé le mény is egy ér tel -
mű en vissza kö szön nek az új sá gok ban.46 Fel me rül a kér dés, mennyi re tar tott az
utca em be re a fa siz mus tól, a jobb ra to ló dás tól, tény leg ezek a kér dé sek fog la koz-
tatták a gyil kos sá gok elem zé se kap csán? Bi zo nyá ra a vá lasz csak nem le ges le het.
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43 BFL XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 27-i han gu lat je len tés.
44 BFL XXXV.1.c 103. őe. 149., 155. 1963. no vem ber 30-i és de cem ber 4-i in for má ci ós je len tés, il let -
ve BFL XXXV.10.c 1963. 130. őe. 1963. de cem ber 15-i han gu lat je len tés.
45 NA 91. (1963) 275. sz. (no vem ber 24.)
46 NG 21. (1963) 279. sz. (no vem ber 29.)



Az új sá gok mel lett a rá dió és ki sebb mér ték ben a te le ví zió vol tak az in for má ci -
ós csa tor nák. A rá dió Esti kró ni ka című mű so ra a na pi lap ok nál előbb, már 22-én
egy, az olasz kor mány ala kí tá si tár gya lá so kat és a Fő vá ro si Ta nács 1964. évi vá ros -
fej lesz té si ter ve it meg elő ző gyors hír ben el jut tat ta a gyil kos ság hí rét az em be rek -
hez,47 ké sőbb na po kig szin te min den je len tős hír mű sor a Ken nedy-gyil kos sá got
ele mez te. Az egész vi lág a „meg döb ben tő me rény let ha tá sa alatt állt”, és fáj lal ta an nak 
az em ber nek az el vesz té sét, aki nek „volt ér zé ke a re a li tá sok iránt”. A Pravdából idéz -
ve mél tat ták az ál lam fér fit, aki „a moszk vai atom ti lal mi egyez mény ra ti fi ká lá sá ért kö -
vet ke ze tes har cot foly ta tott”. Ipper Pál be szá molt a te me tés ről és Ken nedy élet út já -
ról, köz ben meg le beg tet ve a kér dést, „va jon egyé ni kez de mé nye zés, egy őrült ter ro ris ta 
egyé ni ak ci ó ja, vagy szer ve zett po li ti kai gyil kos ság tör tént-e?” Ke le men Gyu la pe dig a
na pi lap ok hoz ha son ló an a Reichstag fel gyúj tá sá hoz ha son lí tot ta Ken nedy meg -
gyil ko lá sát. Meg tud hat juk, hogy „a szov jet köz vé le mény egy ér tel mű en po li ti kai me -
rény let ről” be szélt. Ta lál gat ták az oko kat és a meg bí zó kat, és min dig arra a kö -
vet kez te tés re ju tot tak, ami re ké sőbb a han gu lat je len té sek köz vé le mé nye. Már 23-án
be szá mol tak ar ról, hogy fo gad ta a köz vé le mény a hírt, su gall va ez zel, ho gyan kell
a köz vé le mény nek fo gad ni a hírt.48

A Mi tör tént a nagy vi lág ban című mű sor ban há rom hang pár be szé des for má ban, 
mint egy a ter mé sze tes be szél ge tést szi mu lál va, idéz te fel a gyil kos ság előz mé nye -
it, a ki vál tó oko kat. Té nye ket kö ve tel tek, mert a „té nyek ma kacs dol gok.” Vá la szo kat
vár tak, „mert a mo dern ame ri kai tör té ne lem leg sö té tebb lap ja it még ho mály fedi.” És min -
de nek előtt egy fé lel me tes össze es kü vést tár tak fel, amely nek elő je le it már hó na -
pok kal ko ráb ban ész lel ni le he tett vol na, ha meg ér tet ték vol na Barry Goldwater
sze ná tor vá lasz tá si pro pa gan dá ját, ha kel lő en oda fi gyel tek vol na Adlei Stevenson
meg tá ma dá sá ra és John Connally fi gyel mez te té sé re. Az össze es kü vők a „né ge rek
egyen jo gú sí tá sá ra irá nyu ló” po li ti ká já ról hí res el nök meg gyil ko lá sát rá adá sul a
kom mu nis ták ra pró bál ták fog ni.49 Azt már em lí te nem sem kell, hogy ezek az ér -
vek meg je len tek a han gu lat je len té sek ben is.

Há rom nap pal a gyil kos ság után még a rend kí vül nép sze rű A Sza bó csa lád című 
rá dió hang já ték-so ro zat kész for ga tó köny vé be is be tol dot tak egy je le ne tet. Sza bó
néni el tű nőd ve kér dez te meg, hogy mért „öl nek meg egy em bert, aki bé két és jó aka ra tot 
hir det?” Mire a fér je: „Ta lán ép pen azért, mama, mert bé kés és jó szán dé kú em ber volt.”50

Cso dál koz ha tunk ezek után, hogy Ken nedy meg íté lé se po zi tív volt? Bu da pest
népe pe dig még töb bet akart tud ni a saj tó köz le mé nyek nél, és ezt szó vá is tet te: „A
dol go zók sze mé ben im po ná ló an ha tott a Szov jet uni ó ban meg mu tat ko zó rész vét, ugyan ak -
kor bí rál ják a ma gyar Rá dió–Te le ví zi ót és a saj tót, amely ke vés te ret szen telt az ügy is mer -
te té sé nek.” Az Élel me zés ügyi Mi nisz té ri um ban „to vább ra is rend sze res rész le tes
tá jé koz ta tást kér nek.”51 

És aki ket nem ért el a saj tó, vagy meg kér dő je lez ték a hír for rás ok ér te sü lé se it,
azo kat az agi tá ció sze mé lye sen vi lá go sí tot ta fel a tör tén tek he lyes ér tel me zé sé ről.
Ha nem is mer nénk a párt mű kö dé si me cha niz mu sát a han gu lat je len té sek árul -
kod ná nak a be avat ko zás ról. „Ál ta lá ban meg ál la pít ha tó, hogy az alap szer ve ze tek ak tív
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47 MRA 1963. no vem ber 22. Kos suth 2000–2047. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni Sá voly Ta más ál -
do zat kész se gít sé gét.
48 MRA 1963. no vem ber 23. Kos suth 1550–1610, 2000–2025, 1963. no vem ber 25. Kos suth 2000–2030,
Kos suth 2000–2025.
49 MRA 1963. no vem ber 26. Pe tő fi 1900–1915.
50 MRA 1963. no vem ber 26. Kos suth 1925–1955 231. rész.
51 BFL XXXV.10.b 1963. 18. őe. 1963. de cem ber 2-i és XXXV.10.c 1963. 68. őe. 1963. no vem ber 23-i
in for má ci ós je len tés.



te vé keny sé get fej tet tek ki an nak ér de ké ben, hogy a Ken nedy-gyil kos ság ügyé ben a dol go zók
meg fe le lő kö vet kez te té se ket von ja nak le, és az ese mé nye ket he lye sen ér té kel jék.”52

Mi vel a saj tó nak eb ben az idő ben in kább a po li ti kai tu dat for má lá sá ra, mint a
bul vár hí rek köz lé sé re kel lett kon cent rál nia, ezért, több nem zet kö zi ese mény nek a 
Ken nedy-gyil kos ság nál sok kal na gyobb pub li ci tá sa volt. Az első ol da la kon sze re -
pel tek a hí rek a len gyel–ma gyar kö zös nyi lat ko zat ról, a ju go szláv–ro mán tár gya -
lá sok ról, ezért a han gu lat je len té sek írói fel té te lez het ték, hogy a hi va ta los fó ru mok
a len gyel–ma gyar szer ző dés ről, az atom csend szer ző dés ről, az al gé ri ai–ma rok kói
ha tár vi szály ról akar tak hal la ni, ezért ezek meg is előz ték a gyil kos ság ról szó ló hí -
re ket. A je len té sek ből azon ban jól ér zé kel he tő a köz han gu lat az aláb bi mon da tok -
ból: „a han gu lat és ér dek lő dés kö zép pont já ban”, „leg tel je sebb mér ték ben lekö- tötte a
köz vé le mény fi gyel mét”, „ál lan dó be széd té ma volt”, „Ken nedy el nök meg gyil ko lá sa min -
den bel po li ti kai és kül po li ti kai kér dést, – amely az utób bi idő ben je lent ke zett – hát tér be szo -
rí tott”. Az is csak (ön)hi te ge tés le he tett, hogy a saj tó ál tal kí nált ér té ke lé se ken
kí vül nem volt el len vé le mény. Erre rend kí vül jó pél da az el fo gult han gu lat je len -
tés ből elő tű nő tör té net. „Szél ső sé ges han got ütött meg az egyik au tó busz uta sa: „A kom -
mu nis ták keze messze ér.” – Az au tó busz uta sai le tor kol ták ezért a ki je len té sért az
il le tőt.”53

Át gon dol va a fen ti elem zést, igen csak igye kez nie kell a ku ta tó nak, ne hogy a je -
len tés írók csap dá já ba es sen, hi szen a han gu lat je len té sek szer zői a ma guk ál tal
konst ru ált tör té ne te ket ad ták elő. De ezen nem is kell cso dál koz nunk, hi szen a je -
len té sek írói is em be rek és egyé ni sé gek vol tak, még ha könnyebb is ma már egy
óra mű ként mű kö dő rend szer fo gas ke re ké nek el kép zel nünk őket. Őrá juk ugyan -
úgy ha tott a ko ra be li mé di u mo kat is ma gá ban fog la ló, a köz vé le ményt be fo lyá so -
ló agi tá ci ós gé pe zet, amely köz vet ve vagy köz vet le nül azt is meg ha tá roz ta, hogy a 
han gu lat je len té sek nek mi ket kell ma guk ban fog lal ni uk. Bár egye di tör té ne tek is
fel buk kan nak e so rok közt, ezek ből a for rá sok ból nem is mer het jük meg a 20. szá -
zad má so dik fele ma gyar tár sa dal má nak az élet ről, kör nye ze té ről, ki ala kí tott el -
kép ze lé se it. Ha az em be rek lel ki ál la po tát, örö me it, vá gya it, fé lel me it kí ván juk
vizs gál ni, ak kor a ha gyo má nyos le vél tá ri for rá sok ke vés nek bi zo nyul nak, és
egyéb for rás tí pu so kat (oral history, nap lók, mun ká sok le ve lei, iro dal mi, ze nei al -
ko tá sok54 stb.) is be kell vonni kutatásainkba.
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52 BFL XXXV.10.c 1963. 226. őe. 1963. de cem ber 9-i han gu lat je len tés.
53 BFL XXXV.1.c 102. őe. 81. p. 1963. no vem ber 23-i tá jé koz ta tó je len tés.
54 Meg le pő en bi zarr nak hat for rás ként te kin te ni rá, de ér de mes meg fon tol ni, hogy ide so rol ha -
tó-e az 1967-ben ren de zett polbeat fesz ti vá lon az Atlantis együt tes ál tal elő a dott Ki ölte meg Ken -
nedyt? című dal is.



Fel hasz nált iro da lom és rövidítések

BFL Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra
XXXV.1.a.3 A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt (MSZMP) Bu da pes ti Párt bi -
zott sá ga ülé se i nek jegy ző köny vei.
XXXV.1.a.4 Az MSZMP Bu da pes ti Vég re haj tó Bi zott sá ga ülé se i nek jegy ző -
köny vei.
XXXV.1.c Az MSZMP Bu da pes ti Bi zott sá ga Agi tá ci ós és Mű ve lő dé si Osz tá -
lyá nak ira tai.
XXXV.10.b Az MSZMP V. Ke rü le ti Bi zott sá ga ap pa rá tu si ira tai.
XXXV.10.c 1963. 32. őe. Az MSZMP Bu da pes ti 1. szá mú Au tó köz le ke dé si
Vál la lat Párt bi zott sá ga 1963. évi alap szer vi ira tai. Han gu lat je len té sek.
XXXV.10.c 1963. 68. őe. Az MSZMP Élel me zés ügyi Mi nisz té ri um Párt bi zott -
sá ga 1963. évi alap szer vi ira tai. Han gu lat je len té sek.
XXXV.10.c 1963. 130 őe. Az MSZMP Ko hó- és Gé pi pa ri Mi nisz té ri um Párt bi -
zott sá ga 1963. évi alap szer vi ira tai. Han gu lat je len té sek.
XXXV.10.c 1963. 208. őe. Az MSZMP Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Párt bi zott sá -
ga 1963. évi alap szer vi ira tai. Je len té sek, han gu lat je len té sek.
XXXV.10.c 1963. 226. őe. Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra. Az MSZMP Ne héz ipa -
ri Mi nisz té ri um Párt bi zott sá ga 1963. évi alap szer vi ira tai. Han gu lat je len té -
sek.

ET 1963. évi 4. tvr. Az El nö ki Ta nács 1963. évi 4. szá mú tör vény ere jű ren de le te a köz ke -
gye lem gya kor lá sá ról.
http://www.complex.hu/1956/kereses.php?word=1963#   
(2009. áp ri lis 10.)

MOL Ma gyar Or szá gos Le vél tár
M-KS 288-5 Az MSZMP Köz pon ti szer vei. A Po li ti kai Bi zott ság ira tai.

MRA Ma gyar Rá dió Zrt. Ar chí vum. Mű sor do ku men tum- és irat tár. Mű sor do ku men tu -
mok.

MN Ma gyar Nem zet. A Ha za fi as Nép front Lap ja

NA Nép sza va. A Ma gyar Szak szer ve ze tek Köz pon ti Lap ja

NG Nép sza bad ság. A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt Lap ja

244 SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009)

RÁCZ ATTILA




