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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työ kertoo toisen maailmansodan jälkeisen Unkarin sisäpolitiikasta ja maan tiestä kohti yksipuoluejärjestelmää. Työ käsittelee vuosia 1945-47.
Silloin Unkarissa sisäpolitiikkaa leimasi Unkarin kommunistisen puolueen (MKP) poliittinen painostus, joka kohdistui kovimpana suosituinta
puoluetta, itsenäistä pienviljelijäpuoluetta (FKgP) vastaan. Kommunistit käyttivät erityistä salamitaktiikkaa pienviljelijäpuolueen murtamiseksi,
taktiikkaa, jossa yhdistyivät parlamentaariset ja hallinnolliset painostuskeinot.
Salamitaktiikan nimi johtui siitä, että taktiikassa käytiin viholliseen kiinni kuin unkarilaiseen salamimakkaraan ja paloiteltiin se ensin paloiksi,
jolloin se on helpompi ”syödä” kokonaan ja näin saada katoamaan. Salamitaktiikan toinen tarkastelutapa on, kun oikeistosta ”haukataan” pala
palan jälkeen, se siirtyy askel askeleelta vähitellen lähemmäksi vasemmistoa. Ensin ”haukataan” äärioikeisto, sitten keskusta ja näin edetään
vasemmistoon asti, kunnes jäljellä on vain yksi ideologia.
Työssä pyritään osoittamaan, miten suurta roolia salamitaktiikka näytteli kommunistien nousussa valtaan vuosina 1946-47 ja varsinkin keväällä
1947. Lisäksi pyrin valottamaan valvontakomission osaa vuosien 1946-47 tapahtumissa. Kommunistien salamitaktiikkaa rakennettiin vuosien
1945-47 välisenä aikana vaihtuvia tavoitteita seuraten. Taktiikka oli järjestelmällistä ja tarkkaan etukäteen suunniteltua. MKP ja Neuvostoliitto
toimivat tässä taktiikassa tiiviissä yhteistyössä.
Koska salamitaktiikka huipentui pienviljelijäpuolueen poliittisen vallan murtamisen aseena vuoden 1947 alkupuoliskoon, käytän pääesimerkkinä
salamitaktiikasta oikeistomielistä Unkarin Veljesliiton tapausta. Veljesliitosta tehtiin todellisuutta suurempi kumouksellinen salaliitto. Samalla
kommunistit liittivät Unkarin Veljesliiton toimintaan pienviljelijäpuolueen johtohenkilöitä, esimerkiksi puolueen pääsihteerin Béla Kovácsin ja
hallituksen pääministerin, Ferenc Nagy´n. Kevään 1947 tapahtumat johtivat FKgP:n vallan murenemiseen ja samalla porvaririntaman voimien
vähenemiseen poliittisessa elämässä, mikä teki tietä kommunistisen puolueen vallalle. Unkarissa alkoi ajanjakso, jonka seuraukset vaikuttivat
pitkään ja vaikuttavat yhä.
Keskeisiä lähteitäni tutkielmassani ovat 1990-luvulla julkaistu uusi unkarilainen tieteellinen tutkimus. Olen lisäksi käyttänyt Unkarin
kommunistisen puolueen kokouspöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa MKP:n johtajan Matyás Rákosin ja Neuvostoliiton välillä sekä
kuulustelupöytäkirjoja, joita Unkarin poliittinen poliisi laati Veljesliiton tapauksesta. Lisäksi apuna ole käyttänyt muistelmia tavoittaakseni ajan
hengen.
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