
ALEKSZANDR KIROV-ZSELICZKY BÉLA 

A SZOVJET HADSEREG 1956-OS 
MAGYARORSZÁGI BEAVATKOZÁSA HADTÖRTÉNETI, 

HARCÁSZATI ÉS HADMŰVELETI SZEMPONTBÓL 

A szovjet csapatoknak az 1956-os magyar eseményekben, a népfelkelés leveré
sében, a demokratikus tartalmú forradalmi átalakulás eredményeinek felszámolásá
ban való részvétele, belépésének hadtörténeti aspektusai ez idáig nem váltak - nem 
válhattak - alapos tudományos kutatás tárgyává. Az orosz történészek nem ideoló
giai okokból, hanem a levéltári anyagok hozzáférhetetlensége miatt hosszú ideig 
nem kaptak lehetőséget arra, hogy magukat az eseményeket, valamint a magyaror
szági „rendteremtés" katonai akcióit, történeti kutatások alapján, objektívan értékel
jék. 

A 90-es évek elején a fontosabb levéltárak megnyíltak, így - elsősorban a hadtör
ténészek számára - hozzáférhetővé váltak olyan hadtörténeti források, melyek 
alapján ma már lehetőség van egyes problémák tudományos feldolgozására is. 

Melyek voltak a katonai beavatkozás előzményei, mik voltak annak kiváltó okai, 
milyen erők vettek részt a katonai tevékenységben, hogyan készítették elő és hajtot
ták azokat végre, és nem utolsó sorban mik voltak a fegyveres beavatkozás végső 
következményei? 

Ezek és sok más kérdés vár megválaszolásra. Értehető módon, ma még minden 
kérdésre nem adható teljes és egyértelmű válasz. A nehézségek ellenére a rendel
kezésünkre álló anyagok és levéltári dokumentumok lehetővé teszik annak megál
lapítását, hogy a Szovjetuniónak a Magyar Népköztársaság belügyeibe 1956 októbe
rében kezdődő és november elején folytatódó katonai beavatkozása a magyar nép
nek a sztálini-rákosista önkény ellen, a diktatórikus rendszer megreformálására, a 
szovjet vezetés tekintélyét vesztett magyarországi helytartóinak leváltására, majd a 
politikai rendszer demokratizálására irányuló- spontán mozgalmát fojtotta el, 
elsősorban abból a célból, hogy megakadályozzáannak a szocialista tábor országai
ra való átterjedését és ezzel biztosítsa a szovjet geopolitikai és stratégiai érdekek 
érvényesülését, garantálja a szovjet vezetés további ellenőrzését a saját kelet
európai szövetsége, a Varsói Szerződés felett. 

Igaz, a katonai beavatkozás hivatalos ideológiája egészen más volt, teljesen 
megfelelt az ötvenes évek szovjet szabványainak: a „segítségnyújtás" indokával, a 
szocializmus védelmének leplében lépett színre, s úgymond az „ellenforradalom" 
elleni harcban teljesítette „internacionalista kötelességét". 

Ebben az időben a szovjet politikai és katonai vezetés a Magyarországnak nyújtott 
„katonai segítséget" külső és belső okokkal indokolta. A külső okok között a nem
zetközi helyzet kiéleződése, a Kelet és Nyugat közötti kapcsolatokban lévő feszült
ségek, a hidegháborús körülmények szerepeltek. 

Ezt a felfogást tükrözik G. K. Zsukov marsallnak, a szovjet fegyveres erők minisz
terének 1957. március 15-én, a Németországban lévő szovjet hadseregcsoport pa
rancsnoki értekezletén elmondott alábbi szavai: „Széles fronton szervezik a kémke-
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dést, tömegesen dobnak be ellenséges elemeket, rádiópropagandát folytatnak, 
bűnöző elemeket fegyvereznek fel, embereket fizetnek és züllesztenek le a népi 
demokratikus országokban. Amint látják, a hidegháború gyakorlata túlságosan ki
szélesedett. Erről tanúskodnak a lengyelországi, a magyarországi események, az, 
ami 1953-ban az NDK-ban történt. A szocialista tábor országaiban mozgolódnak az 
ellenforradalmi erők. Mindez az angol, amerikai és német felderítő szervek tevé
kenységének a következménye, s arra irányul, hogy felkészüljenek egy háború 
esetére."1 

A nemzetközi helyzet lehetővé tette, hogy a szovjet vezetés szabadon beavatkoz
zon a magyar ügyekbe, hogy ne kelljen számolnia az esetleges következményekkel. 
A magyar ügyekbe történt katonai beavatkozás elsődleges indokai között mégis a 
belpolitikai okok szerepeltek. A magyar belpolitikai helyzet a pártvezetés rövidlátó 
politikája következtében 1956 őszén mindjobban felforrósodott és a szovjet zóná
ban megszokott módszerektől idegen, demokratikus többpártrendszer megteremté
sét követelték. 

Jellemző, hogy a „rendteremtés" céljából Magyarország területén hagyott jelentős 
létszámú erőn túl újabb alakulatokat irányítottak Magyarországra. Ismereteink sze
rint a katonai intervencióban a szovjet hadsereg összesen 1 7 - 8 gépesített, 1 harc
kocsi-, 2 lövész-, 2 légvédelmi tüzér-, 2 repülő, 2 légideszant-hadosztálya vett részt. 
Ezek az erők megsemmisítették a rendszer demokratizálása terén elért vívmányokat 
és lehetővé tették, hogy Moszkva 1989-ig nem csak Magyarország, de a régió többi 
állama felett is megőrizze ellenőrző szerepét. 

Tanulmányunkban többek között azokra a kérdésekre keresünk választ, hogy a 
szovjet párt- és politikai vezetés milyen formában avatkozott be a magyar ügyekbe, 
milyen katonai erőket vetett be Magyarországon, hogy és mikor készültek el a be
avatkozással kapcsolatos katonai tervek, hogy hajtották végre az intervenció első és 
második hullámát. 

A negyvenes évek végére Magyarországon létrejött sztálini-rákosista totális 
rendszert - élén Rákosi Mátyással, a kommunista párt főtitkárával - nemcsak az 
erőszak, az önkény, a törvénytelenségek, a társadalmi élet aprólékos szabályozott
sága és ellenőrzése jellemezte, hanem mindez a lakosság életkörülményeinek gyors 
romlását is maga után vonta. Az ötvenes évek elejére már jelentkeztek az országban 
a társadalmi-politikai válság jelentős tünetei. Érezhetővé vált a tömegek elégedet
lensége, amelynek egyik oka az volt, hogy - ismereteink szerint - a lakosság 
jelentős része valamilyen formában megjárta a rendszer börtöneit, megismerte 
„magyar GULÁG" intézményeit.2 

Sztálin halála után a moszkvai vezetés feszült figyelemmel kísérte a szovjet 
függőségű országokban zajló társadalmi folyamatokat és a veszélyhelyzetet érzékel
ve úgy döntött, hogy lazít a társadalomra nehezedő nyomáson. Az új moszkvai ve
zetés ezért az MDP felső vezetésének azt javasolta, tegyen lépéseket a diktatórikus 
rezsim megreformálása irányában, s válassza ketté az addig Rákosi Mátyás által 

1 Az Orosz Föderáció Honvédelmi Minisztériumának Központi Archívuma ( a továbbiakban OFHMKA), 32. fond (f.) 
701323 op. 3. d. 47. o. 

2 Vengrija 1956 goda. Moszkva, 1993. 20. o. 
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betöltött legfelsőbb állami és pártfunkciókat. Hruscsov választása ekkor Nagy Imré
re esett, aki 1953-ban szovjet támogatással foglalta el a kormányfői posztot. 

Az új miniszterelnök meghirdette reformprogramját, amely az ,,új szakasz" jegyé
ben a megújulást, a korábban túlszabályozott politikai, gazdasági és szellemi élet
ben a demokratikus törekvések fokozott térnyerését jelentette. Ez a politika jelentős 
támogatottságra talált a néptömegek körében. A Rákosi-féle pártvezetés viszont 
csak kényszerből fogadta el ezeket a törekvéseket és amikor 1955-ben Moszkvába 
ismét a „régi szelek" kezdtek fújdogálni, a szovjet vezetéssel közösen Nagy Imrét 
megfosztották a hatalomtól, kizárták az MDP-ből. A pártban kibontakozott a harc a 
reform és a dogmatikus erők között. 

A magyar társadalom azonban nem kívánt visszatérni a sztálinizmushoz, s ezzel a 
politikai fordulattal nem értett egyet. A retrográd fordulatot Rákosi annak a moszk
vai vezetésnek a belegyezésével hajtotta végre, amely vezetés a „hidegháború" 
éleződésének időszakában, a Varsói Szerződés létrehozásakor, számára megbízha
tó, „erős kezű" embert akart Magyarország élén látni. Azt, hogy a rákosista restau
ráció milyen következményekkel járt, a szovjet vezetés csak 1956 nyarán kezdte 
felfogni - , amikor az SZKP KB megbízottját, A. M. Szuszlovot Magyarországra 
küldte. 

Szuszlov Moszkvának küldött jelentéseiben beszámolt arról, hogy a magyar párt
vezetésben és a nép körében a pártvezér személyével, Rákosival kapcsolatban elé
gedetlenség tapasztalható. Ennek ellenére Szuszlov, akárcsak a budapesti szovjet 
nagykövet, J. V. Andropov, Rákosit további támogatásáról biztosította, ugyanakkor 
felhívta a moszkvai vezetés figyelmét arra is, hogy „itt jelentős rendellenességek 
vannak", hiszen alig találhatók magyarok a felső pártvezetésben. Szuszlov ezért 
tanácsolta a magyar pártvezetésnek, hogy a pártmunkára bátrabban válasszanak 
„magyar nemzetiségű kádereket is". Egyik javaslata az volt, hogy Kádár János is 
legyen tagja a Politikai Bizottságnak. Szerinte ez azért is szükséges, mivel úgy ítélte 
meg, hogy benne (Kádárban) „még él a Rákosi elleni sérelem". Kádárral folytatott 
beszélgetése során Szuszlov arról is értesült, hogy a Rákosi-rezsim alatt a nép sokat 
szenvedett, többen kerültek börtönbe és a pártvezetés „figyelmen kívül hagyja az 
SZKP XX. kongresszusának azokat a határozatait, amelyek viszont teljes egészében 
élvezik a magyar nép támogatását". 

Magyarországon a helyzet Szuszlov látogatását követően tovább romlott. 
Jellemző, hogy Andropov - aki lényegében véve Rákosi minden lépését támogatta -
kénytelen volt Moszkvának jelenteni, hogy még ez a pártvezetés is ingadozó, nem 
lép fel kellő szigorral „az ellenforradalmi elemekkel" szemben. Andropov így ne
vezte azokat az ellenzéki erőket, amelyek a pártban és az értelmiségi körökben 
elégedetlenek voltak Rákosi politikájával. 

A szovjet pártvezetés 1956 júliusában ismét időszerűnek látta, hogy ha még csak 
politikai eszközökkel is, de beavatkozzon a magyarországi belügyekbe. Kiderült, 
hogy a magyar pártvezetésben sem akarják tovább elviselni Rákosi és környezete 
hatalmát. Ekkor A. I. Mikojan érkezett Budapestre, aki az SZKP KB Elnöksége ne-

3 Jelenkori Dokumentumok Központi Levéltára (a továbbiakban JDKL), 89. f., 2. op. 2. őrzési egység (ő. e.), 1-4 o. 
4 Uo. 5. f. 28. op. 394. ő. e. 131. o. 
5 Uo. 113. o. 
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vében felszólította az első titkárt, hogy vonuljon vissza. Az MDP KV a javaslattal 
egyetértett és azt meg is szavazta. 

Ez az „idősebb testvér" részérről adott „elvtársi segítség" már későn érkezett, sem 
a pártban, sem az országban nem tudott változtatni a helyzeten. Ennek alapvető oka 
az volt, hogy az „egészségi állapota" miatt lemondott Rákosi helyébe azt a Gerő 
Ernőt választották, aki érzéketlen volt a már elodázhatatlan, nélkülözhetetlen -
Nagy Imre nevével fémjelzett - reformtörekvések iránt, aki Rákosi híveként és 
követőjeként nem kevésbé volt felelős azokért a törvénytelenségekért, amelyeket 
elődje elkövetett. így ez a némileg megújított pártvezetés sem volt képes arra, hogy 
megértse a válságos helyzetet, s gyökeres fordulatot kezdeményezzen az ország 
politikai és társadalmi közérzetének javítása érdekében. Ennek következtében a 
belpolitikai elégedetlenség tovább növekedett. Ezt az elégedetlenséget tovább 
erősítették az SZKP XX. kongresszusának határozatai, a lengyelországi események, 
valamint Rajk László és társai - a törvénytelenségek áldozatai - újratemetése. Az 
ellentétek mindjobban elmélyültek és végül, 1956 októberében a tarthatatlan hely
zet tömegeket vitt az utcára. 

A Budapest7 utcáira vonult diákság és az értelmiségiek tömegei október 23-án 
elsősorban azt követelték, hogy a politikai vezetés szakítson a sztálinista módsze
rekkel, demokratizálja a rendszert, javítson a „szocializmuson", vállalja a nemzeti 
hagyományokat és emeljen szót az ország függetlensége érdekében. Mint ahogy az 
az írószövetség lapjában megfogalmazódott: a párt és az ország vezetői „nem adtak 
életképes programot" a népnek, amiért a felelősség elsősorban azokra az erőkre 
hárul, akik „a szocialista demokrácia kiszélesítése helyett a sztálinista-rákosista 
terrorista rendszer visszaállításán munkálkodtak".8 Ezen a napon érte el Magyaror
szágon a társadalmi feszültség a robbanási pontot. A robbanás talán elkerülhető lett 
volna, ha a vezetés képes a válság okainak felismerésére, annak megfelelő kezelé
sére. A vezetés azonban elzárkózott a néptől és az utcára vonult tömegekhez a párt 
első embere az erő pozíciójából kívánt szólni. Ez - mint a későbbiekben kiderült -
olaj volt a tűzre. 

A belpolitikai helyzet vázlatos áttekintése után térjünk ki azokra a nemzetközi 
összefüggésekre, amelyek ugyancsak hozzájárultak az események későbbi alakulá
sához. Itt mindenekelőtt utalnunk kell arra, hogy az 1947-es békeszerződés alapján 
Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok Ausztria semlegességének kikiáltása 
után - a várakozással ellentétben - nem távoztak az országból, hanem - a sebtiben 
megkötött Varsó Szerződés adta „lehetőségekkel" élve - továbbra is ebben a tér
ségben maradtak. 

Moszkvai levéltári források egyértelműen rögzítik, hogy Magyarországon a nép 
körében is élt a szovjet csapatok távozásának ábrándja. Az ausztriai csapatkivonás, 
mint ahogy azt a Szovjetunió győri konzulátusa egyik munkatársának, Horváth Ottó, 
az MDP Sopron városi bizottságának első titkára 1956 szeptemberében elmondta, 
„nem egészséges nézeteket" ébresztett a lakosság körében. Egyesek azt a következ-

6 Uo. 
7 Magyarországon a tüntetés először Debrecenben kezdődött. Itt dördült el az első sortűz kb. 18 órakor amely követ

keztében 3 fő meghalt és kb. 25 fő megsebesült. - (Horváth Miklós [ H.M.] megjegyzése) 
8 Irodalmi Újság, 1956. október 23. 
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tetést vonták le belőle, hogy „ha Ausztria semleges tudott lenni és ezek után saját 
nemzeti érdekeinek megfelelő kül- és belpolitikát folytathat, akkor Magyarország 
miért ne szabadulhatna meg a moszkvai függőségtől és miért ne válhatna ugyancsak 
semlegessé?"9. 

Ezen a beszélgetésen Horváth beszámolt arról is, hogy az emberek pozitívan ér
tékelték a Szovjetunióban megkezdődött hruscsovi fordulatot és az 1953-ban indult 
magyarországi reformokat, de nem tudják megérteni, hogy ha Magyarországnak 
nem is engedélyezik az osztrák típusú semlegességet, miért tiltják meg számára még 
a szocializmus demokratikus változatát is. 

A soproni első titkár az embereket idézve így folytatta: „Hruscsov elvtárs azt 
mondta, hogy a szocializmus építése során az országok között lehetnek bizonyos 
különbségek a nemzeti sajátosságaikból kifolyólag. De Magyarország miért másolja 
teljesen a Szovjetunió módszereit? Valószínű, hogy az az út amelyet Nagy Imre 
jelölt ki a szocializmus építése terén, sokkal jobb annál, mint amelyen jelenleg ha
ladunk"10. 

A magyar reformerek véleményünk szerint megértették, hogy a szovjet csapatok 
azért maradtak Magyarországon, hogy a szovjet - adott esetben sztálinista - típusú 
szocializmus építésének megvalósítása felett őrködjenek. 

Jellemző, hogy az 1953-as német, és az 1956-os lengyel eseményeket követően a 
szovjet politikai és katonai vezetés mindent elkövetett a befolyásának biztosítása 
érdekében. Ezzel kapcsolatos, hogy a Szovjetunió Honvédelmi Minisztere, Zsukov 
marsall utasítására 1956 júliusának közepén A. I. Antonov tábornok - a Varsói 
Szerződés egyesített fegyveres erői vezérkarának főnöke, a szovjet fegyveres erők 
vezérkari főnökének első helyettese - vezetésével egy tisztekből és tábornokokból 
álló csoport ellenőrizte a Magyarországon állomásozó Különleges Hadtest csapata
inak a harckészültségét. Ezt követően - 1956. július 20-án - a Különleges Hadtest 
parancsnoka, P. N. Lascsenko altábornagy jóváhagyta „A Különleges Hadtest terve 
az állami rend helyreállításában való részvételre Magyarország területén"11 című 
okmányt. A terv a („Volna") - „Hullám" - fedőnevet kapta és annak végrehajtását a 
„Kompasz" - („Iránytű") - jelszó elhangzását követően kellett megkezdeni. 

Az 1953-as berlini eseményeket követően hasonló terveket dolgoztak ki a többi 
Közép-Európában állomásozó szovjet csapat részére. A szovjet fegyveres erők ve
zérkara a - szovjet csapatok Ausztriából történt kivonulását követően Magyarorszá
gon felállított - Különleges Hadtest részére is hasonló tartalmú terv elkészítésére 
adott parancsot. Ennek elmulasztását az előbb említett ellenőrzés fedte fel. 

A tervezett feladatokat - a magyar főváros fontosabb objektumainak megszállását 
és megtartását, ellenőrzését - munkatérképen is rögzítették. A térképhez különleges 
intézkedéseket tartalmazó tervet is mellékeltek. 

E terv szerint a Különleges Hadtest alakulatainak a jelszó - „Kompasz" - elhang
zását követően az elhelyezkedésüktől függően a kijelölt objektumokat 3, illetve 6 
órán belül el kellett foglalniuk. A fővárosban a „rend helyreállításának" feladatát a 
2. gépesített gárdahadosztálynak, míg az osztrák-magyar határ védelmének a 

9 JDKL 5. f., 28. op. 294. ő. e., 93. o. 
10 Uo. 94. o. 
11 OFHMKA 32. f. 701291 op., 17. d , 30. o. 
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megerősítését, valamint a szovjet csapatok helyőrségeinek a biztosítását a 17. gé
pesített gárdahadosztálynak kellett végrehajtania. A 177 bombázó és a 195. 
vadászrepülő gárdahadosztályoknak, valamint a Különleges Hadtest kötelékébe 
tartozó tüzér-, légvédelmi, műszaki és egyéb fegyvernemi csapatok a repülőterek, 
katonai bázisok, raktárak és egyéb fontos szovjet objektumok biztosítását és védel
mét látták el. 

A tervekben rögzítették az egységek mozgásának és tevékenységének rendjét, a 
fegyverhasználat eseteit, a lőszerellátás módját, meghatározták a helyi polgári szer
vekkel, valamint a Magyar Néphadsereg alakulataival kialakítandó kapcsolatot tar
talmát és mértékét. A terv végrehajtását követően az alárendeltek feladatait külön, 
részletes utasításokban határozták meg.12 

Andropov a magyarországi fejleményekről rendszeresen jelentéseket küldött 
Moszkvába az SZKP Elnökségének és a Külügyminisztériumnak. 1956. október 6 és 
19-e között a nagykövet több esetben találkozott a hadtest és hadosztályok pa
rancsnokaival, s a helyzetet értékelve a harckészültség fokozására szólította fel 
őket. A hadtest vezetése jelentéseiben a szovjet vezérkart tájékoztatta a magyaror
szági eseményekről. 

Ezzel egyidőben a Szovjetunió területén is megfelelő biztonsági intézkedéseket 
adtak ki arra az eshetőségre, ha az események Magyarországon ellenőrizhetetlenné 
válnának. Már október 19-én teljes harckészültségbe helyezték a 7. légideszant 
hadosztály kötelékébe tartozó 108. ejtőernyős-deszant gárdaezredet; az alakulatok 
október 20-ára Kaunas és Vilnius repülőterein elérték az indulási készenlétet. 
Október 21-én a Különleges Hadtest vezetése ellenőrizte a „Hullám" végrehajtásá
ban résztvevő alakulatok készenléti állapotát.1 

Ebben az időben Budapesten az események felgyorsultak. Október 16-án az 
egyetemek és főiskolák hallgatói - a DISZ-ből kiválva - megalakították17 a saját 
ifjúsági szervezetüket, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezetét. 
Október 17-én az írószövetség pártszervezetének ülésén abból a célból követelték 
az MDP rendkívüli kongresszusának az összehívását, hogy elérjék a kompromittált 
vezetők eltávolítását és az 1953 és 1955 között megkezdett reformok folytatását. A 
diákság ülésein politikai követelések is megfogalmazódtak. Ezek között az állami 
vezetésben a sztálini módszerekről való lemondás, a politikai élet demokratizálása, 
a Nagy Imre-féle reformok folytatása, a szovjet-magyar kapcsolatoknak az egyenjo
gúság alapján történő rendezése szerepeltek. 

Október 22-én a Budapesti Műszaki Egyetem tanárai és hallgatói bejelentették, 
hogy másnap, október 23-án, tüntetni fognak.18 Október 23-án a délelőtti órákban a 
főváros egyetemei és főiskolái arról döntöttek, hogy a tüntetésen a lengyel munká-

12 Uo. 130-131. o. 
13 Uo. 
14 E. I. Malasenko. Oszobij Korpusz v ognye Budapesta. Vojenno-isztoricseszkijZsunial, 1993. 10. szám 25. o. 
15 A. Kirov: Zabugyet li Otecsesztvo pogibsih deszantnyikov? Vojenno-isztoricseszkij Zsunial, 1992. 6-7. szám 62. o. 

Ezek az előkészületek összefüggésbe hozhatóak a lengyel eseményekkel is, hiszen a Magyar Néphadseregben a lengyel
országi események miatt rendelték el ugyanebben az időben a harckészültség fokozását. Véleményem szerint a szovjet 
csapatok ekkor kettős - magyar, lengyel - célú bevetés feltételeinek a kialakítására törekedtek. (H.M.) 

16 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d. 130. o. 
17 1956. október l6-án a szegedi egyetem diákgyűlésén alakult meg a MEFESZ. (H.M.) 
18 Vengrija, 1956. 76. o. 
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sággal való szolidaritásuknak adnak hangot. A Budapestre az ezekben az órákban 
Belgrádból visszaérkező párt- és állami vezetők nem voltak képesek az események 
menetének ellenőrzésére, befolyásolására. 

A Belügyminiszter, Piros László, kezdetben betiltotta a tüntetést, majd a Rádió kö
zölte, hogy a felvonulást mégis engedélyezik. 

Ugyanezen a napon két magas beosztású tábornok, I. A. Szeröv, az SZKP KB 
tagja, a KGB elnöke és M. Sz. Malinyin, az SZKP KB Revíziós Bizottságának tagja, a 
szovjet hadsereg vezérkari főnökének első helyettese sürgősen Budapestre repült. 
Amikor a felső vezetés a tüntetés betiltásának, megakadályozásának alternatíváit 
vette számba, Kopácsi Sándor rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya Szeröv 
jelenlétében elutasította a tüntetés rendőri erőkkel történő fegyveres felszámolásá
nak a lehetőségét. Csak a rákosista ideológus Révai József és a miniszter
elnökhelyettes, Marosán György adtak volna utasítást a tömegbe lövésre.19 

Délután 3 órakor az 1948-49-es magyar forradalom lengyel tábornokának, Bem 
Józsefnek az emlékművénél kb. 50 ezer tüntető gyülekezett. Kifejezték szolidaritá
sukat a lengyel fiatalság követeléseivel, virágot helyeztek el az emlékmű talapzatá
ra. Szóltak a lengyel-magyar barátság erősítésére irányuló szándékaikról. Ezek után 
a Parlament elé vonultak. Estére ott már kb. 200 ezer munkás, alkalmazott, értelmi
ségi, diák, katonatiszt, tisztiiskolás és katona gyűlt össze.20 Mivel Nagy Imre szemé
lyében látták a reformok folytatásának a garanciáját, követelték a vezetésbe való 
visszavételét. 

Gerő Ernő 19 órakor pánikhangulatban több alkalommal felhívta Andropovot és 
Moszkvát, és kérte, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokat a 
tüntetők elrettentése érdekében irányítsák Budapestre. 

A Rádióban 20 órakor hangzott el Gerő Ernő beszéde, amiből nyilvánvalóvá vált, 
hogy a magyar pártvezér semmilyen engedményre nem képes. Ez a beszéd a hely
zetet véglegesen elmérgesítette, s így a további események végleg ellenőriz
hetetlenné, irányíthatatlanná váltak. 

A beszéd után a Parlament elől a tüntetők egy része a Rádió épületéhez, másik 
csoportja a Sztálin szoborhoz vonult. Kb. 22 órára a „minden idők és minden népek 
vezérének" emlékműve ledőlt. A Rádiónál - az ENSZ Különbizottságának jelentése 
szerint - az épület védelmét ellátó erők leadták a tüntetőkre az első lövéseket.21 

Ezzel kezdetét vette Magyarországon a véres dráma,22 amely a magyar hadsereg 
katonáinak egy részét is a népi mozgalom mellé állította, majd pedig a felkelés és 
ellenállás soraiba vitte.23 

Ezen előzmények után, már kevésnek bizonyult a Nagy Imre miniszterelnökké 
jelölését kimondó párthatározat, Gerő Ernő ekkor már csak a szovjet katonai be
avatkozásban bízott. 

Egyes magyar kutatók állítják, hogy október 23-án este, azt követően, hogy Gerő 
a tüntetők ellen katonai segítséget kért Andropovtól, Tyihonov altábornagy - Bata 

19 Az 1956-os magyar forradalom. Budapest, 1991. 38. o. 
20 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d. 132. o. 
21 1956. Az ENSZ Különbizottságának jelentése.(a továbbiakban: Az ENSZ...) Budapest, 1989. 22. o. 
22 Vida István: Magyarország 1956 október 23 - november 4. VengerszkijMeridián, 1991. 3. szám, 39. o. 
23 1956. Az ENSZ ...,22. o. 
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István vezérezredes, honvédelmi miniszter szovjet főtanácsadója - utasítására a 
szovjet csapatok megindultak Budapest felé. Ezzel összefüggésben, egy nemrégiben 
Prágában megjelent dokumentumban Ny. Sz. Hruscsov megerősítette, hogy ő októ
ber 23-án telefonbeszélgetést folytatott Gerővel, aki kérte, hogy a „nagyméretű 
tüntetés felszámolásához" adjon segítséget. Ekkor azonban még sem Hruscsov sem 
az SZKP KB Elnöksége nem adta beleegyezését a katonai beavatkozáshoz. Az en
gedélyre csak Andropovnak a „kivételesen veszélyes helyzetről és a feltétlenül 
szükséges katonai beavatkozásról" szóló jelentését követően került sor. Gerő az 
ezzel kapcsolatos kérését telefonon többször megismételte.24 A hivatalos felkérés 
szövegét, amit Andropov fogalmazott meg október 24-re datálva, október 28-án -
mivel arra Gerőnek nem volt joga - Hegedűs András írta alá. 

Az első szovjet harckocsik Budapest utcáin október 24-én hajnalban jelentek 
meg. A párt vezetőinek elképzelései szerint a katonai erők demonstrációja 
mindenekelőtt az elrettentést, a „fegyelmezetlen magyarok" megrendszabályozását 
szolgálta volna. 

Az előzmények közé tartozik, hogy október 23-án 22 órakor V. D. Szokolovszkij 
marsall, a szovjet hadsereg vezérkari főnöke, a harci riadó kiadását követően, meg
határozott körletekbe rendelte a Különleges Hadtest egységeit és alegységeit. A 
17. gépesített hadosztály - Szombathely, Kőszeg, Körmend és Győr térségében elhe
lyezett - egységeit 20 óra 10 perckor riadóztatták. Az e hadosztály kötelékébe tarto
zó 83. harckocsi- és a 1043. tüzérezred parancsnokai parancsot kaptak arra, hogy a 
Budapestre vonuláshoz érjék el a menetkészséget. A 90. tüzérezred parancsot ka
pott az osztrák-magyar határ lezárására és fedezésére. 

A Különleges Hadtest parancsnoksága 21 órakor parancsot kapott arra, hogy vo
nuljon Budapestre.27 

Október 24-én 0 órakor a Különleges Hadtest törzsének operatív csoportja 
Székesfehérvárról Budapestre érkezett és a Honvédelmi Minisztérium épületében 
berendezte a parancsnoki harcálláspontját. Október 24-én hajnali 3 órakor a 2. 
gépesített gárdahadosztály alakulatai megkezdték bevonulásukat Budapestre. 
Elsőként a 37. harckocsi ezred foglalt védelmi állást a Honvédelmi Minisztérium 
épülete körül. A hadosztály többi egysége az alábbi feladatokat hajtotta végre: 

A 4. gépesített ezred megszállta az Astoria Szállót, a Nemzeti Múzeumot, a Kos
suth Rádió épületét29 és azok környékét. 

A 6. gépesített ezred elfoglalta a Parlament, a Pártközpont, a Nemzeti Bank, a 
Főposta, a Nyugati pályaudvar épületeit, továbbá berendezkedett a budapesti 
szovjet katonai kórház, valamint a szovjet nagykövetség épületeinek a védelmre is. 

24 A .Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Budapest, 1993. 54. o. - Hajdú Tibor: Az 1956. október 24-i 
moszkvai értekezlet. Az 1956-os Intézet Évkönyve 1992. 152-153- o. - Zseliczky Béla: Budapest Moszkva 1956. Szovjet 
külpolitika a hidegháború éveiben. Mezsduiiarodnije otnoseiiyija, 1995. 295. o. 

25 A , Jelcin-dosszié"..., 56., 71. o. 
26 OFHMKA32. f., 701291. op., 15. d , 133. o. 
27 Uo. 
28 Uo. 
29 A Rádió épületét a szovjet csapatok a magyar, piliscsabai 8. gépesített ezred erőivel együttműködve csak október 

25-én a reggeli órákban tudták visszafoglalni. (H.M.) 
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A 87. nehéz rohamlöveg ezred a Keleti Pályaudvar, a Corvin mozi és környéke 
birtokba vételéért folyatott harctevékenységet. 

A Szovjetunióban október 23-án 19 óra 45 perckor a Kárpáti Katonai Körzetben 
állomásozó csapatok parancsnoka, P. I. Batov hadseregtábornok a 38. össz-
fegyvernemi hadsereg 3. lövészhadteste állományába tartozó 128. lövész- és a 39. 
gépesített gárdahadosztály részére elrendelte a harci riadót azzal a feladattal, hogy 
ha szükséges harccal - Csap, Beregszász, Nagyszöllős szakaszon - lépjék át a szov
jet-magyar határt és hajtsanak végre menetet, jobbról Csap-Miskolc-Hatvan, balról 
Újlak-Debrecen-Szolnok-Jászberény menetsávban, majd a 128. lövész gárdahad
osztály Hatvan és Jászberény, a 39. gépesített gárdahadosztály Szolnok és Abony 
környékén foglaljon összpontosítási körletet.31 Ezek a csapatok október 24-én ma
gyar idő szerint 0 óra 15 perctől 7 óráig átlépték a határt és a kijelölt összpontosítási 
körletekbe beérkeztek. A 128. lövész gárdahadosztály kötelékébe tartozó 315- lö
vészezred reggel megérkezett Budapestre, ahol a továbbiakban a Különleges Had
test alárendeltségében tevékenykedett. 

Október 23-án 22 óra 35 perckor a Romániában állomásozó, az Önálló Gépesített 
Hadsereg kötelékébe tartozó, a Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett herszoni és a 
Szuvorovról elnevezett 33. gépesített gárdahadosztályt is harckészültségbe helyez
ték, azzal a feladattal, hogy hajtson végre menetet, jusson ki a Budapesttől 15 km-re 
lévő körletbe és készüljön fel az „ellenforradalom" leverésére a fővárosban. A had
osztály október 24-én 12 órakor befejezte a menetet. Alárendeltjei közül a 104. gé
pesített gárdaezred azonnal harcba lépett, majd kijutott a Parlamenthez és a Honvé
delmi Minisztériumhoz, ahol a 2. gépesített gárdahadosztály egységei oldalán be
kapcsolódott a harctevékenységbe. 

A nap folyamán a Különleges Hadtest szervezetszerű és a megerősítésére adott 
alakulatai a számukra kijelölt objektumok elfoglalásáért folytattak harcot. 

A felkelők rövid idő alatt ellenállási gócokat építettek ki a Vilma Királyné útja, a 
Sztálin út, a Rákóczi út, az Üllői út, a Hungária körút, a Markusovszkij utca, a So
roksári út és Lenin körút körzetében. Az október 24-re virradó éjjel a budapesti 
felkelők segítségére siettek a miskolci, sztálinvárosi, pápai és váci csoportok is. A 
felkelők a Magyar Néphadsereg egységeitől és a raktáraiból szereztek fegyvert. 

A felkelők oldalára álltak a magyar 8. (piliscsabai) gépesített ezred alegységei, az 
építő- és légvédelmi alakulatok, a Zrínyi Akadémia tisztjei és katonai iskolák hallga
tói.33 

Esztergomból ugyanekkor Budapestre érkeztek a Magyar Néphadsereg 7. gépesí
tett hadosztályának egységei, amelyek a továbbiakban a szovjet csapatokkal mű
ködtek együtt. A Gyurkó tábornok parancsnoksága alatt álló 3 lövészhadtest - 8., 
27. lövész- és az 5- gépesített - hadosztályai nem álltak át a forradalmi erők oldalára 

30 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 226. o. 
31 Uo. 6. o. 
32 Uo. J96-197. o. 
33 A Magyar Néphadsereg szervezetszerű egységei közül október 24-én egy sem állt a forradalom oldalára. A 

felkelők ellen bevetett csapatok katonái és tisztjei közül sokan egyénileg csatlakoztak a forradalmárokhoz. (H.M.) 
34 A 3- hadtest alárendeltségébe 8. lövészhadosztály nem tartozott. (H.M.) 
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és október 24-én Kecskeméten és Szabadszálláson hozzákezdtek a felkelők felszá
molásához.35 

A Különleges Hadtest parancsnoka, Lascsenko altábornagy, értékelve a szemben 
álló csapatok és felkelők erejét és eszközeit, Budapestre rendelte a 17. gépesített 
gárdahadosztály kötelékébe tartozó 56. gépesített gárdaezredet is. A hadosztály 56. 
gépesített- és 83- harckocsi ezrede részére - október 24-én 10 órakor - az alábbi 
feladatokat szabta: harcrendben akadályozzák meg, hogy a fegyveres felkelők Buda 
területére jussanak és ott birtokba vegyék a kormány rádióadóját, speciális hírkap
csolat rendszerét, egyben biztosítsák a Keleti pályaudvar, a repülőtér és a tüzérségi 
raktárak védelmét. 

A 17. gépesített gárdahadosztály parancsnoka a felderítő alegység számára 
feladatként a sebtiben Magyarországra érkezett szovjet vezetők, - Mikojan és 
Szuszlov - védelmét és felderítési feladatok végrehajtását határozta meg. A magyar 
ügyekben már-már otthonosan mozgó magas rangú szovjet párt- és állami vezetők 
repülőgépe Veszprémben szállt le, ezért ők harckocsik kíséretében érkeztek a 
fővárosba. Első Moszkvába küldött jelentésükben arról számoltak be, hogy a város
ba vezető utak szovjet harckocsikkal és egyéb technikával vannak tele, a magyarok 
pedig kisebb csoportokban állva nyugodtan szemlélik a szovjet hadoszlop bevonu
lását. Egyesek tekintete gondterhelt volt, míg mások mosolyogtak.37 

A 177. bombázó hadosztály repülői ezen a napon 84 erődemonstrációs - és 
felderítő repülést hajtottak végre Budapest és más városok felett.38 

1956. október 24-én már mindkét részről halottak és sebesültek voltak. Akkor 
azonban a szovjet vezetők még úgy gondolták - és ebben Mikojan, Szuszlov, 
Andropov, de még Gerő Ernő is biztos volt - , hogy a szovjet csapatok a magyar 
államvédelmi alakulatokkal együtt gyorsan leszámolnak a „rendbontókkal". Ezt 
mutatja az is, hogy a TASZSZ szovjet hírügynökség ,,A budapesti népellenes kaland 
meghiúsulása" címmel tett közzé jelentést. 

Budapesten kijárási tilalmat rendeltek el és kihirdették a szükségállapotot is. 
Megjegyezzük, hogy Gerő Andropowal beszélve ekkor már azon véleményének 
adott hangot, hogy a szovjet csapatok megérkezése negatív hatást gyakorolt a 
főváros lakosságára, különösen a munkásságra is.39 

Október 25-én a Parlamentnél az ÁVH szervei tüzet nyitottak a szovjet katonákkal 
barátkozó békés tömegre. A téren sok áldozat, köztük 100 halott és még több sebe
sült maradt. 

„Az áldozatok száma nagy, közöttük asszonyok és gyerekek; s a lakosság töme
ges megtorlástól tart" - jelentette az eseményekkel kapcsolatban Külügyminiszté
riumának a budapesti brit követség. 

35 OFHMKA 32. f., 701291. op., 17. d., 32. o. A hadsereg helyi alakulatai a lakosság ellen Kecskeméten 26-án, Sza
badszálláson 28-án alkalmaztak először fegyveres erőszakot. (H.M.) 

36 OFHMKA. 32. f., 701291. op., 16. d., 121. o. 
37 Diplomatyicseszkij Vesztnyik, 1992. 19-20. szám, 53-55. o. 
38 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 48. o. 
39 Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Budapest, 1993. 101-105. o. 

.40 Titkos jelentések. 1956. október 23 - november 4. Budapest, 1989. 51. o. 
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A vezetők cserélgetésében már oly jártas Mikojan az MDP Politikai Bizottságának 
ülésén az SZKP KB Elnökségének nevében Gerő Ernő leváltását javasolta. Helyére 
Kádár János került. Az ülést követően Nagy Imre és Kádár János nyilatkozatot tettek 
közzé az új vezetés programjáról. 

Eközben a szovjet 2. gépesített gárdahadosztály szervezetszerű és megerősítésül 
kapott alakulatai, továbbá a 33. gépesített gárdahadosztály - a 104. gépesített gár
daezred kivételével - parancsba kapta, hogy „tisztítsa meg" a főváros délkeleti ré
szét a „lázadóktól": jobbról: a Kőbánya-felső állomás - Keleti pályaudvar irányban a 
Dunapartig, balról: szintén a Duna partját is. A kijelölt csapatok a feladat végrehaj
tását megkezdték. 

A Kárpáti Katonai Körzetbe tartozó 54. pontonos műszaki ezred a nehéz harcko
csiknak 14 órára átkelő hidat épített a Tiszán Szolnokon a vasúti híd közelében. 

Október 23-án és 24-én a politikai válság a nép haragjának spontán robbanásá
ban öltött testet, és ez a polgárháború elemeit is magán viselő háborúhoz vezetett, 
amely háború - a szovjet fegyveres beavatkozás eredményeként - október 25-től a 
területi sérthetetlenségért, a nemzeti függetlenségért a szovjet katonai megszállók 
ellen folytatott nemzeti felszabadító mozgalommá és harccá vált. 1 

Október 25-én a felkelők tevékenysége - elsősorban a Parlament előtti tömegmé
szárlás következtében - kiterjedt az egész ország területére. Másnap Mikojan 
kénytelen volt jelenteni Moszkvába az SZKP vezetésének, hogy : habár a felkelést 
levertnek lehet tekinteni, ,,a békés népi mozgalom tovább folytatódik", sőt 
növekvőben van. 

Több magyar városban tömeggyűlések és tüntetések voltak, amelyeken a 
résztvevők elsősorban a szovjet csapatok kivonását követelték. Mezőkövesden, 
Hatvanban és még néhány városban megrongálták a 2. világháborúban " elesett 
szovjet katonák emlékműveit is. 

A szovjet csapatok jelenléte és részvétele a felkelők elleni harcokban oda veze
tett, hogy a tömegek az összes szovjet csapat kivonását és a nemzeti függetlenség 
helyreállítását kezdték követelni. Titkos táviratában Mikojan és Szuszlov jelezte a 
moszkvai vezetésnek, hogy a szovjet csapatok kivonásának a követelése kezd tö
megessé válni. A magyar párt- és politikai vezetők előtt a probléma kezelésével 
kapcsolatban kijelentették: „semmiképpen sem szabad felvetni a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásának a kérdését, mert ez az amerikai csapatok 
bevonulását jelentené". Ugyanerről Moszkvába jelentették: „Megmondtuk, hogy be 
lehet jelenteni: a szovjet csapatok, miután Budapesten a rend helyreállt, visszatér
nek eddigi állandó állomáshelyükre". 

Október 26-án reggel a 33. gépesített gárdahadosztály alárendeltjei - a 104., a 
105. és a 106. gépesített gárdaezred, a 100. és 1195. tüzérezred, a 1093. légvédelmi 
tüzér-, a 71. harckocsi-, a 133- nehéz rohamlöveg gárdaezred, a 6l. aknavető osz
tály, valamint híradó, műszaki, szállító zászlóaljak, az önálló vegyivédelmi század -

41 OFHMKA 32. f., 701291. op., 17. d., 48-49. o. 
42 JDKL89. f., 2. op., 2. ő. e., 97-98. o. 
43 A,Jelcin-dosszié"... 51. o. 
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bevonultak Budapestre, ahol a számukra meghatározott körzetben október 29-ig 
vettek részt a harcokban.44 

Budapest kijelölt objektumaiban a szovjet megerősített 2. gépesített hadosztály 
egységei is folytatták a felkelők elleni harcot. Erre mintegy válaszként a lakosság 
Nyíregyházán, Abonyban, Egerben, Gyöngyösön, Füzesabonyban, Miskolcon va
lamint Besenyetelek, Tiszanána és Dombrád falvakban szovjet katonai emlékhelye
ket rongált meg. 

A Kárpáti Katonai Körzethez tartozó 70. lövész gárdahadosztály számára október 
26-án harci riadót rendeltek el abból a célból, hogy két nap alatt töltse fel állomá
nyát és gépkocsikon, illetve csapatszállító eszközökön a Kárpátok hágóin keresztül 
megtett mintegy 500 km-es menet után, október 28-án Magyarországon, Debrecen-
Miskolc-Nyíregyháza térségében foglaljon összpontosítási körletet. Az e hadosztály 
kötelékébe tartozó 104. rohamlöveg ezred már korábban - vasúti szállítással - Rava-
Russzkából Beregszászra települt át, majd október 26-án 10 órakor Nyíregyháza 
térségében összpontosítási körletet foglalt. 

Október 26-ról 27-re virradó éjszaka mozgósították a Kárpáti Katonai Körzet ál
lományába tartozó 27. gépesített hadosztályt is, amely parancsot kapott arra, hogy 
erőit Beregszász környékén összpontosítsa, majd a határt átlépve Nyíregyháza-
Debrecen-Szolnok menetvonalon hajtson végre menetet. 7 

Október 27-én a TASZS2 jelentette, hogy átalakítások történtek a Nagy Imre
kabinetben. Ezt követően az MDP Politikai Bizottságának egyetértésével a 
kormányfő ismertette a rádióban a kormányprogramját amelyben ígéretet tett arra, 
hogy ,,tárgyalásokat kezd a Szovjetunióval a szovjet csapatok Magyarországról való 
kivonásának kérdésében". Ez utóbbit Mikojan és Szuszlov úgy értékelte, mint a 
„legdurvább hibát"48, amit a kormány elkövethetett. Igaz, hogy Nagy Imre és Kádár 
János ezek után megígérte, hogy ez az ígéret - annak ellenére, hogy felkelők ezt 
követelik - nem kerül majd be a hivatalos kormányfelhívás szövegébe. A szovjet 
küldöttek ekkor kijelentették, hogy a magyarok „ebben a kérdésben a „továb
biakban nem tehetnek engedményeket". 

Ezen a napon - október 27-én reggel 8 órakor - a 27. gépesített hadosztály csapa
tai átlépték a határt és gyorsított menetet hajtottak végre a Szolnok térségében kije
lölt összpontosítási körletbe. 

A felkelők Budán, aktív tevékenységüket felújították, a pesti oldalon pedig to
vábbra is ellenőrzésük alatt tartották a főváros délkeleti részeit, megtartották a 
Corvin mozit és a környékén lévő háztömböket. A mintegy 700-800 főt számláló 
ellenálló csoport vezetője Ivánkovács László volt. A forradalmárok oldalára álltak a 
Kilián laktanyában elhelyezett, Maiéter Pál ezredes parancsnoksága alá tartozó 
1221., 1222. és a 1226. sz. építő zászlóaljak is. 

44 OFHMKA32. f., 701291. op., 15. d , 197. o. 
45 Uo. 226. o. 
46 Uo. 280. o. 
47 Uo. 298. o. 
48 JDKL 89. f., 2. op., 2. ő. e., 101-107. o. Ez az esemény október 28-án történt. Nagy Imre ezzel kapcsolatos beszéde 

a Rádióban 17 óra 25 perc után hangzott el. (H.M.) 
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A Különleges Hadtest csapatai katonai akciókat hajtottak végre a Magyar Nép
hadsereg Vörös Csillag Nyomdája ellen, ahol 200 ezer szovjetellenes röplapot 
zsákmányoltak és a hadtest parancsnoksága a fegyverletételre felszólító ultimátumot 
juttatott el a Corvin köz védőihez. 

A szovjet dokumentumok a népi ellenállás erősödéséről szólnak ezekben a na
pokban, például Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, Pécs, Tatabánya és más váro
sokban is. 9 

A Kárpáti Katonai Körzet 1. vasútépítő dandára számára is harci riadót rendeltek 
el azzal a feladattal, hogy vonuljon Csap vasútállomásra, ahol biztosítsa a „felkelt 
magyar vasutasok miatt akadozó" vasúti forgalom rendjét. 

A 38. összfegyvernemi hadsereg alárendeltségében lévő 39- gépesített gárdahad
osztály - ez a hadosztály már október 24-én 7 órakor összpontosítási körletet foglalt 
Szolnok-Abony körzetben - 11 óra 30 perckor parancsot kapott arra, hogy hajtson 
végre menetet Szolnok-Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét-Dunaföldvár, valamint 
Cece-Pincehely-Nagykónyi-Kalocsa-Dombóvár menetvonalakon és a nap végére 
foglaljon összpontosítási körletet Tamási körzetében. 

Október 27-ről 28-ra virradó éjjel a Kárpáti Katonai Körzet, parancsnoka, Batov 
hadseregtábornok utasítására harci riadót rendeltek el a 11. és a 32. gépesített gár
dahadosztályoknak, a 60 légvédelmi tüzérhadosztálynak és a 8. gépesített hadsereg 
önálló egységeinek is. Ezeknek a magasabbegységeknek és egységeknek feladatul 
szabták, hogy állomáshelyeikről - Berdicsev, Novográd-Volinszk, Zsitomir, 
Hmelnyickij, Zsmerinki - gyorsított kombinált menettel - vasúton és közúton - a 
legrövidebb időn belül jussanak el Magyarország keleti megyéibe.51 

Ezzel egyidőben Magyarországon - különböző neveken (forradalmi bizottságok, 
nemzeti bizottságok, munkástanácsok, stb.) - megalakultak az új helyi és területi 
hatalmi szervek és küldötteik Nagy Imrét a forradalom követeléseinek radikális 
végrehajtására ösztönözték. Ezek hatására a párt- és kormányszervek kezdték meg
érteni, hogy a kialakult tömegmozgalmat nem szabad továbbra is „ellen
forradalminak" tekinteni. A magyar felső politikai vezetésben egyesek belátták: „a 
munkások tízezrei állnak velünk szemben", „demokratikus tömegmozgalommal 
állunk szemben". Voltak, akik közvetlenül ki is jelentették, hogy a felkelők elleni 
fegyveres harc további folytatása egyenlő a „nép elleni fellépéssel". Az egyik érte
kezleten egyikük közölte: „reggel 7 órától már nem lövünk a népre". A fenti idéze
tek az MDP KV ülésének jegyzőkönyvében találhatók52 és amelyek arról tanúskod
nak, hogy a nép demokratizálódási, valamint függetlenségi törekvései jelentkeztek 
és hatottak a vezetés körében is. 

A Magyar írószövetség felszólította a kormány vezetőit, hogy azonnal szüntessék 
be a tüzet, a felkelés résztvevőit részesítsék amnesztiában és vonják vissza a lakta
nyákba a szovjet csapatokat. A Miskolc városi munkástanács arra kérte a kormányt, 

49 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 134. o. 
50 Uo. 390. o. 
51 Uo. 19. o. 
52 A kormány és a párt vezető szerveinek a dokumentumaiból. (Közli: Glatz Ferenc) História, 1989. 4-5. szám, 32-

33. o. 
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hogy „merjen élni a nép bizalmával és küldje haza a szovjet csapatokat, ne folyjon 
Budapesten és máshol több magyar vér". 

A Borsod megyei munkástanács egy győri adón keresztül javasolta: „Szólítsátok 
fel valamennyien a Szovjetunió csapatait orosz nyelven is, hogy ne harcoljanak a 
magyar nép jogos szabadságharcának elfojtásáért. Mi a barátunknak akarjuk tekin
teni a Szovjetuniót, de függetlenek akarunk lenni tőlük és nem akarunk velük hábo
rúzni".53 

A megújított magyar vezetés október 27-28-án - a magas rangú szovjet vezetők 
jelenlétében - hivatalosan elvetette a magyarországi események ellenforradalom
ként való értékelését és elismerte azok össznépi és demokratikus jellegét. Nagy 
Imre az MDP KV és PB ülésén többek között kijelentette: „Ha a széles alapokon 
nyugvó mozgalmat ellenforradalomnak fogjuk tekinteni, ahogy ezt korábban érté
keltük, nem marad más lehetőség a számunkra mint annak a fegyverekkel, tankok
kal és ágyútűzzel való elfojtása. Ez tragédia. Számunkra nyilvánvaló, hogy ez nem a 
mi utunk." 

Az események átértékeléséről Nagy Imrének kellett értesítenie az országot. Ez a 
lépés az új párt- és állami vezetés feltétlenül rugalmas politikáját mutatja. Nagyék 
készek voltak a párbeszédre a néppel, elismerték követeléseik igazságosságát. 

Október 28-án a moszkvai képviselőkkel folytatott konzultáció után a kormány 
feloszlatta az ÁVH-t, megegyezett a szovjet csaptoknak a fővárosból történő kivoná
sáról, határozatot hozott a demokratikus többpártrendszer visszaállításáról. A dön
tést Nagy Imre az esti rádióbeszédében hozta nyilvánosságra. 

Ezzel az új koalíciós kormány hozzálátott az élet normalizálásához. A nyilatkoza
tot követően a harcok a legtöbb helyen megszűntek. Megerősítést nyertek a helyi 
hatalom új szervei, a forradalmi bizottságok, visszaállították a régi állami szimbólu
mot - a Kossuth-címert - , és nemzeti ünneppé nyilvánították március 15-ét. 

Október 28-án este I. Szeröv hadseregtábornok, a KGB főnöke az SZKP KB-nák 
Moszkvába azt jelentette, hogy még Münnich Ferenc belügyminiszter, a Szovjetuni
óban ismert internacionalista is úgy értékelte az eseményeket munkatársai előtt 
mint „a dolgozók mozgalmát igazságos követeléseik teljesítéséért".55 

Ezt követően a Magyar Néphadsereg alakulatai nem kaptak több parancsot a 
felkelők elleni harcra. Budapesten megalakult a Forradalmi Katonai Tanács, mely
ben ott volt Király Béla, Kána Lőrinc, Kovács István tábornokok, Maiéter Pál ezredes 
és mások, akik feladatuknak tekintették az új forradalmi hadsereg, a Nemzetőrség 

53 Irodalmi Újság, 1956. október 26., A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások. 1956. október 23-november 
9. Budapest, 1989. 115., 186. o. 

54 Glalz Ferenc: Újrakezdés. A kormány és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból. História, 1989. 4-5. szám, 
36-40. o. 

55 A , Jelcin dosszié"..., 63. o. 
56 A hadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa október 30-án alakult meg. Ennek Maiéter Pál ezredes és 

Király Béla vezérőrnagy nem volt a tagja. Utóbbi két személy az október 31-én megalakított csúcsszervbe, a Forradalmi 
Honvédelmi Bizottmányba lett beválasztva. A Nemzetőrség első alegységei spontán módon már október 26-át követően 
megalakulnak. A Nemzetőrség egységes szervezetének koncepcióját - Király Béla előterjesztésében - Nagy Imre október 
30-án hagyja jóvá. A konkrét szervező munka október 31-e - a Kilián laktanyában megtartott értekezlet - után öltött 
szervezett formát, gyorsult fel. (H.M.) 
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megszervezését. A 37. lövészezred és a 46. (honi) légvédelmi tüzérhadosztály átállt 
a felkelők oldalára, akiket fegyverrel is elláttak. 

Október 28-án 10 órakor elrendelték a harci riadót a 31. légideszant-ejtőernyős 
hadosztály - kötelékében a 114. és 381. ejtőernyős deszantezredekkel - számára 
azzal a feladattal, hogy Lvov (Lemberg) és Hmelnyickij repülőtereiről légiszállítással 
jussanak el a veszprémi repülőtérre, ott kezdjenek hozzá a később pontosításra 
kerülő harcfeladatok teljesítéséhez. 18 órakor a 114. ejtőernyős deszantezred két 
menetvonalon - Novgorod-Volinszkij-Lvov és Novgorod-Volinszkij-Hmelnyckij -
megkezdte a menetet a kijelölt felszállóhelyekre. 

Október 28-án az Izvesztyija ,,Az ellenforradalmi puccs szervezői Magyarorszá
gon elszámították magukat" címmel ezt írta: ,,A magyar ellenforradalom felszámo
lásában a főszerepet maga a magyar nép, a Magyar Néphadsereg alakulatai és az 
Államvédelmi Hatóság szervei játsszák. Ebben segítségükre vannak a szovjet kato
nai alakulatok is, amelyek a Varsói Szerződés alapján tartózkodnak Magyarorszá
gon". Kommentárt fűzni ehhez felesleges. 

Budapesten azonban még folytak a harcok. A felkelők egy része nem bízott a 
Nagy Imre-kormány ígéreteinek teljesítésében és mint az a szovjet csapatok tevé
kenységének a leírásából is kiderül, azok sem szüntették meg a harcot a felkelők 
állásai ellen. Szovjet források szerint a felkelő csoportok kezében volt továbbra is 
mintegy 100-120 lakónegyed, a főváros délkeleti része. A Corvin-köziek is elutasí
tották a fegyverletételre vonatkozó javaslatot, majd sikeresen visszaverték a szovjet 
33. gépesített gárdahadosztály támadásait is. A 2. gépesített gárdahadosztály tevé
kenységi körzetében is kiújultak a harcok. 

A 128. szovjet lövész gárdahadosztályt, amely már október 24-én reggel 7 órától 
Jászberény és Hatvan körzetében tartózkodott, szintén Budapestre rendelték és az 
megkezdte a kijelölt objektumok elfoglalását; közben harcba lépett a felkelők cso
portjaival. 

A 27. gépesített hadosztály befejezte a menetet és Szolnoktól nyugatra gyüleke
zett. 

Október 28-án reggel 6 órakor a 8. gépesített hadsereg kötelékébe tartozó 70. lö
vész gárdahadosztály is átlépte a szovjet-magyar határt azzal a feladattal, hogy ok
tóber 28-án 23 órakor Debrecen körzetében foglaljon összpontosítási körletet. 

Az új kormány erőfeszítése azonnal hatással voltak a helyzet rendezésére. ,,A lö
völdözés teljes egészében szünetel" - írta ezzel kapcsolatban Mikojan és Szuszlov 
a Moszkvába továbbított napi jelentésében. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ezen a napon vette fel napirendjére a magyar kérdés 
megtárgyalását. 

57 OFHMKA 32. f., 701291- op., 15. d., 138. o. Fontos annak a tisztázása, hogy a kormány értékelésének a megválto
zásával a hadsereg erői is automatikusan a forradalom oldalára kerültek. Az átállás kinyilvánítása, bejelentése az új 
kormány és a felkelők törekvéseivel való azonosulást jelentette. Olyan alakulat amelyik október 28-a és november 4-e 
között a törvényes magyar kormány ellen fordult volna nem volt. (H.M.) 

58 A. Kirov: i. m. 62. o. 
59 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 117. o. 
60 JKDL 89. f, 2. op., 2. ő. e. 122. o. 
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Ezzel a szovjet csapatok mozgása nem szűnt meg. Október 28-án 23 órakor a 70 
lövész gárdahadosztály befejezte menetét és csapatai Debrecen körzetében cso
portosultak. Hajnali 2 órakor a 381. ejtőernyős deszantezred a 114. ejtőernyős 
deszantezreddel megegyező menetvonalon megérkezett a felszállásra kijelölt 
repülőtérre. 

A 2. és a 33. gépesített gárdahadosztály, valamint a 128. lövészhadosztály csapata
inak többsége ezen a napon beszüntette a harcot. Hivatalosan 22 órakor az 
előbbiekben említett, Budapesten harcoló szovjet csapatok is parancsot kaptak a 
tűz beszüntetésére. : 

A felkelők ekkor szilárdan az ellenőrzésük alatt tartották a főváros déli- és keleti 
részeit. A Magyar Néphadsereg alakulatai és katonai tanácsai bejelentették, hogy a 
felkelők oldalára állnak. A csapatok parancsot kaptak arra, hogy kötelékeikben 
szüntessék meg a politikai helyettesi beosztásokat, alakítsák meg az egységekben a 
tiszti tanácsokat. A felső katonai vezetés bejelentette a váll-lapok cseréjét, a sapkák
ra nemzeti színű szalagot tűzettek, intézkedett a munkástanácsok támogatására. A 
Nagy Imre-féle vezetés hatására az ország nagyobb részében megjelentek a helyzet 
konszolidációjának az első jelei. 

Október 30-án a szovjet kormány nyilatkozatot tett közzé a „Szovjetunió és a 
többi szocialista ország közötti barátság és együttműködés fejlesztésének és további 
erősítésének alapelveiről", melyben hangsúlyozta, hogy ,,a szocialista nemzetek 
nagy közösségéhez tartozó országok" kölcsönös kapcsolataikat csakis a teljes 
egyenjogúság, a területi integritás tiszteletbetartása, az állami függetlenség és szuve
renitás, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elveire építhetik". A nyilat
kozat mind Magyarországon, mind a szocialista tábor többi országában, sőt az egész 
világon is kedvező visszhangra talált. 

A szovjet hadigépezet azonban a nyilatkozat ellenére sem állt le, tovább folyta
tódott a csapatoknak a magyar területekre és az ország nyugati határaihoz történő 
átdobása, átirányítása. Ma már tudjuk, hogy a szovjet kormány nyilatkozata csak a 
világ megnyugtatását, a felkelők és a Nagy Imre-kormány félrevezetését szolgálta. 
Ezt bizonyítja, hogy a szovjet vezetés folytatta az előkészületeket a kérdés erőszakos 
rendezésére. 

Nem hagyható azonban figyelmen kívül az amerikaiaknak a kérdésben elfoglalt 
álláspontja sem. Többé-kevésbé ismert, hogy az Amerikai Egyesült Államok akkori 
adminisztrációja már október 27-én nyilvánosságra hozta, hogy a magyar üggyel 
kapcsolatos kérdésben semleges kíván maradni. Erről az USA moszkvai nagyköve
te, Charles Bohlen október 29-én értesítette a szovjet felső vezetést. Izrael ezen a 
napon támadta meg Egyiptomot, tört be a Szuezi-csatorna övezetébe. A konfliktus
ba szinte azonnal belekeveredett Anglia és Franciaország is. Mindezek a tényezők -
mintegy szabad kezet adva - lehetővé tették a szovjet vezetés számára, hogy az 
előre eltervezett módon, erőszakkal szakítsa félbe a magyar demokratizálódási fo
lyamatot. 

61 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d, 139. o. 
62 Izvesztyija, 1956. október 31. 
63 Hajdú Tibor: 1956 nemzetközi háttere. Társadalmi Szemle, 1989. 8-9. szám, 41-43- o. 
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Az új magyar vezetés nem is sejthette, hogy a magyarországi hadműveletek má
sodik, befejező szakasza terveinek kidolgozására Zsukov marsall már október 27-
én parancsot adott a szovjet vezérkarnak. 

Október 30-án 10 óra 30 perckor a 31. légideszant gárdahadosztály 114. ejtő
ernyős deszantezredének alegységei leszálltak a veszprémi repülőtéren. 20 órakor 
ugyancsak Veszprémben földet ért a 381. ejtőernyős deszantezred is. A magyar 
területre átszállított légideszant csapatok utánpótlási anyagraktárait a Munkács mel
letti katonai repülőtéren alakították ki. 

Ugyanezen a napon Mamszurov altábornagy, a Magyarország keleti részén össz
pontosult a 38. összfegyvernemi hadsereg - parancsnoka parancsot kapott a 
„Vihr" - „Forgószél" - fedőnevű támadó hadművelet előkészítésére. 

Ennek a hadműveletnek az előkészítését nem akadályozta meg az a döntés, 
melynek alapján a szovjet csapatokat Budapestről kivonták, és az sem, hogy ekkor
ra elhangzott és világszerte ismertté vált a szovjet kormány nyilatkozata. 

A levéltári anyagok megerősíteni látszanak azt is, hogy a budapesti csapatkivoná
sokat igyekeztek lassítani, azzal az indokkal húzták az időt, hogy még nem született 
megegyezés a forradalmi bizottságokkal. 5 

A csapatkivonási huzavona miatt a Magyar Néphadsereg Forradalmi Honvédelmi 
Bizottmánya felhívásában arra figyelmeztette a szovjet politikai- és katonai vezetést, 
hogy ha-nem vonják ki csapataikat Budapestről, össznépi háborút indítanak elle
nük.66 

A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány felhívásának hatására ekkor már a 3. ma
gyar lövészhadtest személyi állománya is támogatta a felkelőket. A hadtest parancs
noka, Gyurkó Lajos vezérőrnagy és a politikai osztály vezetője - attól tartva, hogy a 
felkelőkre való lövetésért felelősségre vonhatják őket - repülőgépen szovjet terület
re, Munkácsra menekültek, ahol a szovjet hatóságoktól menedéket kértek. 

Eközben Magyarországra újabb és újabb szovjet alakulatok érkeztek. Az ezzel 
kapcsolatos hírek nyugtalanították a magyar vezetést és Andropov nagykövettől 
magyarázatot vártak. Ezt Mikojan és Szuszlov is jelezte Moszkvának. Azt tanácsol
ták, hogy a szovjet vezetés állítsa le a csapatok átszállítását és csoportosítsák azokat 
szovjet területen, a magyar határ közelében. A csapatok leállítása csak ideiglenes 
intézkedés lehetett, hiszen ezzel egyidőben azt is fontosnak tartották, hogy a hon
védelmi miniszter első helyettese, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek 
főparancsnoka, I. Sz. Konyev marsall halladéktalanul jöjjön Magyarországra. 7 Ez 
utóbbi intézkedés csak a készülő katonai hadműveletek miatt volt, vagy lehetett 
fontos. 

64 V. Mtiszatov: Szovjet politikai beavatkozás és katonai intervenció Magyarországon 1956-ban. Múltunk, 1991. 4. 
szám, 164. o. 

65 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 143. o. A kivonulás egyik feltétele az volt, hogy a magyar csapatok a szovjet 
erőket megbízhatóan váltsák le. Erről és a felkelők fegyverének átadásáról szóló tárgyalások október 29-ről 30-ra virradó 
éjszaka a Corvin közben nem vezettek sikerre. A szovjet csapatokat október 29-én délutántól vonták össze. A szervezett 
kivonás 30-án délutántól 31-én délig tartott. (H.M.) 

66 Uo. A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány október 31-én alakult meg. Felhívásukat ezt követően tették közzé; Mi
vel a szovjet csapatoknak a fővárosból történő kivonása ekkor már folyik, ezért ez a testület már a szovjet csapatoknak 
az országból történő teljes távozását is követeli. (H.M.) 

67 JKDL 89. f., 2. op., 2. ő. e., 122-124. o. 
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Október 31-én fejeződött be a szovjet csapatok kivonása Budapest területéről. A 
fővárosban a szovjet objektumok védelmére csak kisebb alegységek maradtak visz-
sza. A Szovjet Különleges Hadtest parancsnoksága Tökölön, a repülőtér melletti 
szovjet laktanyában rendezkedett be. De még mielőtt a kivonás megkezdődött vol
na, a szovjetek igyekeztek kimenekíteni azokat a magyar vezető pártembereket és 
állam védelmis tiszteket, akikből később különleges csoportokat alakítottak ki. Ezek 
a csoportok a szovjet csapatokkal együtt vettek részt a további hadműveletekben. 

Ugyancsak október 31-én 18 óra 45 perckor riadóztatták Vörös zászló Érdem
renddel kétszer, valamint a Szuvorov és Kutuzov Érdemrenddel is kitüntetett - 35. 
harckocsi - gépesített gárdahadosztályt, amelynek az Odesszai Katonai Körzet pa
rancsnoka, Hetyman vezérezredes parancsot adott a bevagonírozásra és Magyaror
szágra indulásra. 

Ezen a napon - október 31-én - jelentette be Nagy Imre a Honvédelmi Miniszté
rium új összetételét, amely 21 főből állt Maiéter Pál tábornok vezetésével. A hadse
reg, határőrség, rendőrség és a forradalmi ifjúság mintegy 250 küldötte volt jelen 
azon a gyűlésen, amelyen megválasztották a Forradalmi Honvédelmi Bizottmányt. 
Király Béla vezérőrnagy lett a budapesti népfelkelők parancsnoka, s neki volt alá
rendelve a mintegy 13 ezer főt számláló Nemzetőrség is. A Forradalmi Honvédelmi 
Bizottmány és a felkelők megbízottai felhívást intéztek az ország lakosságához. A 
Bizottmány elfogadta az új magyar fegyveres erők létrehozásának a programját. 

A szovjet csapatoknak a fővárosból történt kivonását követően a budapesti brit 
követség Londonnak jelentette, hogy ,,az élet kezd visszatérni a normális kerékvá
gásba". Az Egyesült Államok budapesti nagykövete, E. Barnes viszont arról értesí
tette Washingtont, hogy immár „gyakorlatilag biztossá vált ... hogy ez a magyar 
forradalom történelmi tény".71 

Ezzel együtt aggodalmuknak és elégedetlenségüknek is hangot adtak akkor, 
amikor az újabb szovjet csapatoknak az országba érkezéséről tudomást szereztek. A 
diplomaták a későbbi jelentéseikben felhívták a figyelmet arra, hogy a szovjet csa
patok kivonultak ugyan Budapestről, de „nem messze vannak a várostól" és cse
kély a valószínűtlensége annak, „hogy a szovjet vezetésnek szándékában állna 
Magyarországon meghátrálni", és esetleg már mérlegelik is „egy második interven
ció lehetőségét".72 El kell ismerni, hogy a diplomaták ezen a téren nem tévedtek. 

A magyarországi eseményekkel kapcsolatban J. F. Dulles az amerikai diploma
tákhoz intézett direktívájában a következőket írta: „A kérdés az, vajon a szovjetek 
készek-e engedni a stabilizálódást a Nagy Imre-kormány az irányításával, amely a 

68 OFHMKA 32. f., 701291. op., 16. d , 153. o. 
69 Uo. 35-36. o. A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány - amely szervezetnek 21 tagja volt - felhívásában csak a 

fegyveres erők tevékenységéről szól. „...8. Megegyezés történt, (hogy) a forradalmi fegyveres ifjúság a közbiztonság, a 
rend és nyugalom érdekében a honvéd forradalmi bizottmánnyal és a rendőrséggel karöltve tartják fenn a rendet..." A 
Forradalmi Honvédelmi Bizottmány az ,,új magyar fegyveres erők programját" nem fogadta el. A Honvédelmi Minisztéri
um vezetése csak annyiban változott október 31-én, hogy a HM Forradalmi Katonai Tanácsa javaslatára eltávolított Tóth 
Lajos, Hídvégi Ferenc, Hazai Jenő vezérőrnagyok és Szabó István altábornagy helyett a Honvédelmi Miniszter első 
helyettesévé Maiéter Pál ezredest, a Vezérkar Főnökévé Kovács István vezérőrnagyot és Hadműveleti Csoportfőnökké 
Szűcs Miklós ezredest nevezték ki. Király Béla vezérőrnagyot a Nemzetőrség szervezésének irányításán túl Nagy Imre 
Budapest katonai parancsnokává nevezte ki. (H.M.) 

70 Titkos jelentések ... 99. o. 
71 Uo. 98. o. 
72 Uo. 11-112., 115-116. o. 
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csapataik kivonását illetően elkötelezte magát, avagy ... idegen megszállóként ismét 
helyreállítják teljes ellenőrzésüket az ország felett, (ami a jövőt illetően súlyos kato
nai terhet róna rájuk és semmissé tenné a jelenlegi nemzetközi pozíciójukat)".73 

Október 31-én, egy nappal azután, hogy a szovjet kormány közzétette az álla
mok szuverenitásának, területi integritásának a tiszteletben tartásáról és a belügye
ikbe való be nem avatkozásról szóló nyilatkozatát, az SZKP KB Elnöksége a máso
dik katonai beavatkozás megindítása mellett szavazott.7 A legfelső katonai vezetés 
garantálta, hogy Magyarországon három nap alatt „rendet teremt". 

Ezt a döntést igyekeztek titokban tartani, de a Moszkvába akkreditált nyugati 
diplomaták azonnal felfigyeltek a tábornoki kar hangulatváltozására és arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a szovjet hadvezetés inkább híve a magyar kérdés 
erőszakos rendezésének, mint a párt vezetősége.75 

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete, Ch. Bohlen miután a török nagykö
vetségen rendezett fogadáson Zsukov marsallal beszélt, kormányának a követ
kezőket jelentette: „Zsukov szigorúan a pártvonalhoz tartja magát. Ez érezhető a 
magyarországi helyzetre vonatkozólag nekem tett megjegyzéseiből, amelyben a 
valótlanságok és a féligazságok keveredtek a valós tények bizonyos elemeivel. ... 
[Zsukov] hozzátette, hogy a szovjet csapatok a magyar kormány kérésére mentek 
oda és addig maradnak ott, amíg a magyar kormány nem kéri kivonásukat, vagy 
amíg a »rend helyre nem áll«. Az általános kivonásról azt mondta, hogy azt a Varsói 
Szerződés országainak kell mérlegelniük ... Zsukov igyekezett katona módra védeni 
a szovjet csapatokat, kijelentette, hogy ő nem politikus, és a hadseregnek az a dol
ga, hogy a kapott parancsokat végrehajtsa".7 

A magyar eseményeket Zsukov ellenforradalmi puccsként jellemezte. A követ azt 
is megállapította, hogy „a szovjet vezetés általában sokkal jobb hangulatban volt", 
mint korábban, ami a követ szerint arra vallott, hogy párt elnökségének az ülésén 
„feltehetőleg döntés született a magyar ügy kezelésével kapcsolatban".77 

Közben a csapatmozgások egy percig sem szüneteltek. November l-re virradó 
éjjel a Kárpáti Katonai Körzet állományába tartozó - Vörös Zászló, Szuvorov és 
Kutuzov Érdemrendekkel kitüntetett - 31. viszlai harckocsihadosztály számára 
harci riadót rendeltek el azzal a feladattal, hogy Hmelnyickij-Beregszász útvonalon 
végrehajtott menet után - este 20 óráig - Munkácstól délre gyülekezzék.78 

Miután november 1-én a Kárpátalján újabb szovjet csapatok lépték át a magyar 
határt, összeült a Nagy Imre-kabinet, majd ezt követően a kormányfő magához 
kérette Andropovot. A miniszterelnök követelte az újabb szovjet csapatok bevonu
lásának a leállítását és kijelentette, ellenkező esetben Magyarország kilép a Varsói 
Szerződésből és az ENSZ-hez fordul segítségért. Andropov ígéretet tett, hogy erről a 
kormányát tájékoztatni fogja. Mivel a szovjet csapatok bevonulása tovább folytató
dott - és a szovjet vezetés a kérdéssel kapcsolatban megfelelő választ nem adott -
Nagy Imre bejelentette: Magyarország kilép a Varsói Szerződésből és felhívásban 

73 Uo. 83. o. 
74 A , Jelcin-dosszié"... 70-73- o. 
75 Titkos jelentések ... 83-86., 116. o. 
76 Uo. 
77 Uo. 
78 OFHMKA 32. f., 701291. op., 17. d., 61. o. 
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kéri az ENSZ Főtitkárát, hogy a magyar kérdés megvitatását az ENSZ közgyűlése 
haladéktalanul tűzze napirendre.79 Nagy Imre az Andropowal folytatott megbeszé
léseken kifejezte: a katonai akció leállítása esetén kész a felhívásának a visszavoná
sára. 

Ezzel egyidőben a 31. szovjet harckocsihadosztály is átlépte a szovjet-magyar 
határt, majd a Babadzsanjan altábornagy vezette 8. gépesített hadsereg - amelynek 
erői ekkor Magyarország keleti részén, elsősorban Debrecen, Szolnok, Kecskemét, 
Gyöngyös környékén tartózkodtak - is megkezdte a hadműveletek előkészítését. A 
hadsereg alárendeltségébe került a 70. lövész- és a 35. gépesített gárdahadosztály. 

A 177. bombázó hadosztály november 1 és 3-a között több mint 600 katonatiszt 
családját szállította Magyarországról a Szovjetunió területére.80 

November 1-én 11 órakor megkezdődött a 7. légideszant gárdahadosztály 108. 
ejtőernyős ezredének a vasúti átszállítása Lvov és Hmelnyickij városokból. Néhány 
órával később, 15 órakor a Kelet-Kárpáti Gajzsunaj állomásról - egy zászlóaljának 
kivételével - megkezdődött a 80. ejtőernyős ezred Beregszász állomásra történő 
átszállítása is. 

Magyarországon 19 órakor a 31. légideszant hadosztály kötelékébe tartozó 114. 
és 381. ejtőernyős ezredek parancsot kaptak arra, hogy állományuk egy részével 
rendezkedjenek be a veszprémi repülőtér védelmére, míg a személyi állomány 
fennmaradó része készüljön fel harci feladat végrehajtására. 

Ezen a napon szovjet kormánynyilatkozat jelent meg „Fegyveres agresszió 
Egyiptom ellen" címmel, melyben az olvasható, hogy Egyiptom agresszió áldozata 
lett, területére izraeli csapatok törtek be, s fennáll a veszélye annak, hogy Anglia és 
Franciaország erői is beavatkoznak. A szovjet vezetés elítélte a beavatkozást és az 
agresszió beszüntetése érdekében az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordult. A szovjet 
álláspont ekkor is - akárcsak az október 30-i nyilatkozata - elég gyenge lábakon 
állt, hiszen a Szovjetunió egyrészt elítélte az Egyiptom elleni agressziót, ugyanakkor 
- Magyarország vonatkozásában - maga is hasonló „szerepben díszelgett". 

Az újabb szovjet csapatok bevonulás miatt november 1-én a Magyar Népköztársa
ság Külügyminisztériuma újabb tiltakozását fejezte ki a szovjet nagykövetnél. 

November 1-én vagy 2-án veszett nyoma Budapesten Münnich Ferencnek és Ká
dárjánosnak, akiket szovjet repülőgépekkel Moszkvába szállítottak. 

17 óra 50 perckor Nagy Imre rádió útján adta a világ tudtára, hogy a kormány, 
„kifejezve a magyar nép millióinak egységes akaratát, kinyilvánítja az ország sem
legességét". 

Az újjáalakult párt - az MSZMP - lapja a Népszabadság erről a következőket írta: 
„Magyarország semleges. A magyar kormány tiltakozik az újabb szovjet csapatok 
bevonulása ellen. Azonnal felmondjuk a Varsói Szerződést. A semlegességünk vé
delmére kérjük a négy nagyhatalom segítségét".81 Este a rádió is bemondta, hogy 
Magyarország kormánya jegyzéket nyújtott át a szovjet nagykövetnek, melyben 
követeli, hogy a szovjet-magyar viszony a szuverenitás tiszteletben tartása, az 

79 Új Magyar Központi Levéltár, XX-h., Bírósági iratok, 31. d. 25. kötet, 103-104. o., Vengrija, 1956. 99. o. 
80 OFHMKA32. f., 701291. op., 16. d, 48. o. 
81 Vengrija, 1956. 99. o. 
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egyenjogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás elvei alapján fejlődjék. A 
kormány bejelentette, hogy kész tárgyalásokat folytatni a szovjet csapatok kivoná
sának kérdéséről és megerősítette, hogy az ország kilép a Varsói Szerződésből. 

November 2-án a rádióban felolvasták az előző napon a szovjet félnek átadott há
rom jegyzéket, amelyekben többek között megállapítást nyert, hogy „sajnálatos 
módon újabb szovjet egységek lépték át a magyar határt". A magyar fél újabb tilta
kozását fejezte ki az ellen, hogy a szovjet egységek nyugati irányban mozogva út
közben birtokba veszik a vasútvonalakat és a vasútállomásokat. 

Még ezen a napon Bulganyin szovjet miniszterelnök, az SZKP Elnökségének tagja 
a brit nagykövettel, U. Hayterrel folytatott beszélgetése során kijelentette, a szovjet 
fél kész tárgyalni a magyarokkal a szovjet csapatok kivonásáról, s egyben tagadta, 
hogy mennének, vagy menni készülnének Magyarországra újabb szovjet katonai 
egységek.83 

A szovjet katonai vezetés mindettől függetlenül folytatta a második, nagyobb mé
retű tömeges beavatkozás előkészületeit. A Különleges Hadtest tisztjei családtagjai
nak újabb csoportját szállították Veszprémből és Tökölről szovjet földre, de Komá
romban és Győrött is gyűjtőhelyeket alakítottak ki a számukra, ahonnan viszont 
Csehszlovákián keresztül evakuálták őket a Szovjetunióba. Azok a családtagok, akik 
Kecskeméten, vagy az ország keletibb részeiben tartózkodtak, Csapon keresztül 
autóval hagyták el az országot, míg a déli részről a 407. tüzérezred tisztjeinek csa
ládtagjait Románián keresztül szállították ki. November 4-én evakuálták a szovjet 
hadikórházak betegeit is. 

November 2-án Magyarország területén két szállítmánnyal az 1. vasútépítő dandár 
is a tevékenységi körzetébe indult. A nap folyamán a Szolnokról nyugatra el
helyezkedő 27. gépesített hadosztály egy részét Győr, Komárom, valamint Moson
magyaróvár közelébe csoportosították át. 

A Lascsenko altábornagy parancsnoksága alatt álló Különleges Hadtest, a 
Babadzsanjan altábornagy vezette 8. gépesített hadsereg és a Mamszurov altábor
nagy vezetése alatt álló 38. összfegyvernemi hadsereg - mintegy 60 ezer fős lét
számmal - készen állt a „Forgószél" fedőnevű hadművelet végrehajtására. 

A szovjet csapatok összpontosítási körleteikben olyan röpcédulákat találtak, 
amelyekben többek között az alábbiak álltak: „Szovjet katonák! Ne lőjetek a magyar 
népre! Ti se tűrnétek, hogy idegen seregek tanyázzanak orosz földön! Menjetek 
haza! A magyar nép barátságban kíván élni a szovjet néppel. Ne ömöljön se szovjet, 
se magyar vér! Ti egy nagy állam katonái vagytok, mi viszont csak kis nép. De a mi 
jelszavunk: jobb a szívünkbe mártott szurony, mint a becstelenség pecsétje. Szovjet 
katonák térjetek vissza Hazátokba!" A szovjet parancsnokok és politikai tisztek 
összeszedték a katonáktól és a tiszthelyettesektől ezeket a nyomtatványokat és azt 
magyarázták nekik, hogy azért kell Magyarországon maradniuk, mert ez a Szovjet
uniónak a Varsói Szerződésben vállalt kötelezettsége, amivel Magyarországnak is 
„baráti, internacionalista segítséget nyújtanak", de a Szovjetunió állami érdekei is 
ezt követelik. 

82 1956 sajtója ..., 329-330. o. 
83 Titkos jelentések ..., 116. o. 
84 OFHMKA32. f., 701291. op., 17. d , 1. melléklet, 25. o. 
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November 2-án New Yorkban a magyarországi helyzet megvitatása érdekében 
soron kívül összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa. A. A. Szoboljev szovjet ENSZ 
képviselő ezen az ülésen kijelentette: ,,A magyar kérdésnek a nyugati államok által 
sebtiben történt felvetése a Biztonsági Tanácsban nem más, mint manőver, amely 
arra irányul, hogy a közvélemény figyelmét az Egyiptom elleni angol-francia agresz-
szióról elterelje. A magyarországi helyzet megvitatása csupán ködösítés ennek a 
beavatkozásnak a leplezéséhez." 5 

Annak ellenére, hogy a BT ekkor még a kérdésben nem hozott határozatot a 
tagállamok többsége előtt tisztává vált, hogy a szovjet fél nem kíván a „tisztelet 
nyelvén" beszélni a magyar fél képviselőjével és a saját beavatkozását kívánja lep
lezni az Egyiptomban kialakult újabb feszültséggóccal. Valószínű, hogy Szoboljev -
az amerikai álláspont ismeretében - meg kívánta lebegtetni azt az érvet is, hogy a 
közép-európai országok kizárólag a szovjet befolyási szférához tartoznak. 

November 3-án Lascsenko altábornagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres 
erői főparancsnoka, Konyev marsall 1. számú parancsa értelmében - és a 
„Forgószél" hadművelet operatív terveinek megfelelően - a 2. és 33. gépesített-, 
valamint a 128. lövész gárdahadosztályoknak és a hadtest alárendeltségébe lépő 
többi alakulatnak parancsot adott hogy november 4-én hajnalban, 3 óra 50 perkor 
kezdjék meg Budapest ostromát. 

Babadzsanjan altábornagy 8 órakor parancsot adott a 8. gépesített hadsereg alá
rendeltségében lévő erőknek, hogy másnap - november 4.-én - 4 óra 15 perckor 
kezdjék meg a működési területükön lévő magyar katonai helyőrségek lefegyver
zését és a kijelölt objektumok megszállását.87 

Mamszurov altábornagy hasonló feladatot adott a 38. összfegyvernemi hadsereg 
kötelékeinek. 

Ugyanezen a napon - november 3-án - reggel 5 órakor a Kárpáti Katonai Körzet 
31. harckocsihadosztálya számára riadót rendeltek el azzal a feladattal, hogy 8 óra
kor lépje át a szovjet-magyar határt és nyomuljon előre a Beregszász-Nyíregyháza-
Hajdunánás-Mezőkövesd-Füzesabony-Gyöngyös-Hatvan útvonalon. 

Ezen a napon - november 3-án - Bohlen moszkvai amerikai követ az alábbi je
lentést továbbította feletteseinek: „A Zsukowal a magyar helyzetről folytatott be
szélgetés alapján teljesen világossá vált: a szovjet katonák amellett vannak, hogy 
Lengyelországgal és Magyarországgal szemben keményen kell fellépni. Tegnap 
pedig a szíriai követségen Zsukov és Szokolovszkij elégedetnek látszottak, szinte a 
győzelmet ünnepelték. Ez nagyon is feltűnt Zsukov korábbi állapotához képest, 
amikor vele beszélgettem." A jelentésben megállapítást nyert, hogy minden tagadás 
ellenére, a jelek szerint „alapvetően az erőszak alkalmazása mellett" döntöttek, 
mivel „Magyarország másként a szovjet táborban nem tartható meg".90 

85 Izvesztyija, 1956. november 4. 
86 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. ci, 147. o. 
87 Uo. 16. d , 19. o. 
88 Uo. 15. d. 12. o. 
89 Uo. 16. d, 61. o. 
90 Titkos jelentések..., 124-125. o; Foreign Relations of the United States 1955-1957. V. XXV. Eastern Europe, Wash

ington, 1990. 371. o. 
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A budapesti amerikai követség jelentésében a fentieket az alábbi konkrétumok
kal egészítette ki: ,,A szovjetek, miután október 31-én kivonultak Budapest bel
területéről, hozzáfogtak csapataik gyors összevonásához. Keletről Budapest déli 
része felé vonulnak, a vidék tele van szovjet csapatokkal, amelyek körülveszik a 
nagyvárosokat, a magyar katonai támaszpontokat és repülőtereket. Budapestet nagy 
erőkkel csaknem teljesen bekerítették. Katonai becslések szerint legalább 15 gé
pesített és négy gyalogos hadosztályt vontak össze". Ugyanezen a napon egy 
későbbi jelentésben már az olvasható, hogy bár a szovjet részről még mindig tagad
ják az újabb csapatok bevonulásának tényét, „a Magyarország felé irányuló szovjet 
csapatmozgásokat, ..., jelenleg egy hadsereg és két hadtest - körülbelül 4500 harc
kocsi - van itt és még több jön". 

Amikor Bohlen követ Hruscsovot megkérdezte arról, hogy nem készül-e újabb 
csapatokat küldeni Magyarországra, az SZKP KB vezetője azt felelte: „Amennyi 
most ott van, az elegendő. De ha szükséges, küldünk még. Ez nem tréfa."91 

Budapesten a Parlamentben november 3-án délben kezdődtek el a magyar
szovjet tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról. A szovjet küldöttséget Andropov 
nagykövet és M. Sz. Malinyin hadseregtábornok vezették. Tagja volt még a szovjet 
hadsereg politikai főcsoportfőnökének helyettese, Sz. Sz. Sztyepcsenko altábor
nagy, a Különleges Hadtest törzsfőnöke M. G. Selbanyin, E. I. Malasenko és má
sok.92 

A tárgyalásokon a magyar felet Erdei Ferenc, Maiéter Pál vezérőrnagy, honvé
delmi miniszter, Kovács István vezérőrnagy, a vezérkar főnöke és Szűcs Miklós 
ezredes képviselték. 

A tárgyalások első fordulójában - mint ahogy az a szovjet fél számára elő volt írva 
- megegyezés nem született. A szovjet fél célja - mint ez a későbbiekből kiderül -
az időhúzás, a felkelők vezetői figyelmének a lekötése - ezzel Budapest védelme 
megszervezésének az akadályozása - volt. 

Közben szovjet részről folytatódtak a csapatösszevonások, s megtörténtek az 
előkészületek a magyar kormány tárgyalást folytató delegációjának a letartóztatásá
ra is. 

Ezt megelőzően - 14 órakor - a 107. légideszant hadosztály Munkácstól 5 km-re 
megkezdte a vasúti szerelvényekről a lerakodást. 

17 óra 30 perckor a tököli repülőtéren leszállt a 7. légideszant gárdahadosztály 
108. ejtőernyős deszant gárdaezrede. Az ezred parancsnoka a földetérést követően 
Malinyin hadseregtábornoktól parancsot kapott a „Vihr" hadműveletben való rész
vételre. Egy zászlóalja kivételével 18 órakor kezdte meg a bevonulást Magyarország 
területére a 80. ejtőernyős-deszant ezred. Gépkocsioszlopuk a Munkács-Szolnok-
Budapest útvonalon haladt. 

A második megbeszélésre 18 órai93 kezdettel, Tökölön, a szovjet katonai támasz
pont területén került sor. 20 óra körül kikapcsolták a magyar küldöttséget a kor-

91 Uo. 123., 144-145. o. 
92 A szovjet tárgyaló küldöttségnek ismereteink szerint Andropov és Malasenko nem volt a tagja. (H.M.) 
93 Magyar levéltári források szerint a tárgyalás este 22 - moszkvai idő szerint november 4-én 0 - órakor kezdődött 
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mánnyal összekötő rádióvonalat, majd pedig a Szeröv hadseregtábornok, a KGB 
elnöke tisztjeinek egy csoportjával bevonult a tárgyalóterembe és a magyar tárgyaló 
küldöttséget, köztük Maiéter Pál honvédelmi minisztert is, letartóztatta. A szovjet 
alakulatok parancsnokai ezt követően csapataikhoz távoztak, hogy folytassák a 
hajnali invázió előkészítését. 

November 4-én a hajnali órákban kezdődött el Budapest ostroma, amelyhez 
jelentős katonai erőket vontak össze. 

A „Forgószél" hadművelet megkezdése előtt a szovjet katonai parancsnokság a 
várost védő felkelő- és katonai erők megtévesztésére felhasználta a tár
gyalóküldöttségtől elvett rádió állomást, melyen keresztül - Maiéter Pál nevében -
táviratot küldtek Váradi Gyula vezérőrnagynak, a Forradalmi Honvédelmi Bizottság 
elnökének és a honvédelmi miniszter nevében parancsot adtak, hogy a Magyar 
Néphadsereg alakulatai ne lőjenek a Budapestre visszatérő szovjet erőkre. 

Ebben az időben a szovjet gépesített, harckocsi- és lövészhadosztályok tankjai, 
önjáró lövegei, gépkocsioszlopai besorolva, harci alakzatban várták a „Grom-444" -
(„Mennydörgés-444") - jelszó elhangzását, amely a „Forgószél" hadművelet meg
kezdését jelentette. 

A Különleges Hadtest kötelékei és csapatai, a 8 gépesített és a 38. össz-
fegyvernemi hadsereg alakulatai a megadott időpontban megkezdték Budapest és 
az ország más városainak és lakott településeinek a megszállását. 

4 óra 30 perckor Nagy Imre újra felhívta a budapesti nagykövetséget és ismét til
takozott a szovjet csapatok bevonulása ellen. 

5 óra 5 perckor a szolnoki rádió hullámhosszán elhangzott a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány felhívása, mely szerint a Kádár János vezette kormány 
azzal kéréssel fordult a szovjet kormányhoz, hogy a szocializmus védelme és a rend 
helyreállítása érdekében nyújtson katonai segítséget. 

5 óra 20 perckor a budapesti rádió az alábbiakat közölte: „Itt Nagy Imre beszél, a 
Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapa
tok támadást indítottak a fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban áll
nak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvélemé
nyével!" 5 óra 56 perckor Nagy Imre a rádión keresztül kérte, hogy a szovjetekkel 
tárgyaló bizottság katona tagjai jelentkezzenek és vegyék át hivataluk vezetését. 

7 óra 14 perckor a Szabad Kossuth Rádió az alábbiakat sugározta: „Figyelem! A 
magyar kormány felkéri a szovjet hadsereg tisztjeit és katonáit, hogy ne lőjenek! 
Kerüljük a vérontást! Az oroszok barátaink és azok is maradnak!" 

A hadműveleteket az ország különböző régióiban az alábbi szovjet alakulatok 
hajtották végre: A Különleges Hadtest - a 2. és 33- gépesített gárdahadosztály és a 
128. lövészhadosztály - november 4-én hajnalban a jelszó elhangzását követően 

94 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d , 144. o. 
95 Uo. 
96 1956 sajtója ..., 482. o. 

- 5 2 -



bevonult Budapestre és megkezdte a harcot. Mindenekelőtt elfoglalták a hidakat, a 
közigazgatási szervek épületeit, a középületeket, a közüzemi létesítményeket, a 
Rádiót. Végrehajtották a Néphadsereg azon alakulatainak a lefegyverzését, amelyek 
Budapest központjában és a külvárosokban állomásoztak. Fő feladatuk a Parlament, 
az MDP KV - (ekkor már MSZMP) - és a Honvédelmi Minisztérium épületeinek, a 
vasúti pályaudvarok és a hidak elfoglalása volt. A hadtest csapatai lefegyvereztek 3 
magyar harckocsi-, 1 harckocsi kiképző-, 2 tüzér-, 2 légvédelmi ezredet, 12 légvé
delmi tüzérosztályt, 1 57 mm-es páncéltörő tüzérüteget, 1 katonai iskolát.97 A le
fegyverzés során birtokba vettek 105 harckocsit és önjáró löveget, 140 gépkocsit, 30 
repülőgépet, 216 különböző kaliberű löveget, 29 aknavetőt, 95 géppuskát, 30 ezer 
egyéni gyalogsági fegyvert, 8 hadianyagraktárt és 2 fegyverraktárát. 

A Magyar Néphadsereg magasabbegységei - a 7. gépesített- és a 27. lövészhad
osztályok, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a Kossuth Tüzér Tiszti 
Iskola nem tanúsítottak ellenállást.98 

A 80. szovjet ejtőernyős deszantezred Szolnok közelében, Törökszentmiklóson 
ellenállásba ütközött. Az ezred menetoszlopát rejtekhelyről tűz alá vették. A szovjet 
csapatok a támpontot mintegy negyedórás harc után felszámolták. Az ezredből 1 
katona meghalt 5 megsebesült." 

A 31 légideszant hadosztály a számára meghatározott feladatok teljesítésére haj
nali 2 órakor tette le az esküt. 4 óra 15 perckor megindították a támadást Veszprém 
és a környékén lévő objektumok elfoglalása érdekében. A hadosztály erői 8 órára 
elfoglalták a Veszprémtől 1 km-re északra és 4 km-re délre lévő laktanyákat, a 
lőporgyárat és harcot folytatták a város központjában. A várost 13 órakor elfoglal
ták. A szovjet csapatok vesztesége itt 10 halott és 25 sebesült volt. 

A 7. légideszant hadosztály 108. ejtőernyős deszantezrede 4 óra 30 perckor 
kezdte meg a feladatai végrehajtását. A magyar légvédelmi ütegek elfoglalásához 
hat 20-25 főből álló csoportot alakítottak, . amelyek így biztosították a tököli 
repülőtér zavartalan forgalmát, az utánpótlást szállító gépek leszállását. Ekkor ösz-
szesen 56 db. 85 mm-es légvédelmi ágyút, nagy mennyiségű lőszert, gránátot és 
lövészfegyvert zsákmányoltak és mintegy 350 katonát ejtettek fogságba. 

A 108. ejtőernyős deszant gárdaezred kötelékéből - még november 3-án - kikü
lönített első harccsoport (162 fő) L. A. Doncsenko őrnagynak, a 3. ejtőernyős 
deszantzászlóalj parancsnokhelyettesének a vezetésével a Budapesten harcoló 2. 
gépesített hadosztály 37. harckocsiezredének alárendeltségébe került. Ebbe a cso
portba a legjobb fizikai felkészültséggel rendelkező katonákat és tiszthelyetteseket 
válogatták be. Hajnali 3 óra 30 perckor ez a csoport azt a feladatot kapta, hogy a 
harckocsiezreddel együttműködve foglalja el a Honvédelmi Minisztérium épületét 
és a védőket fegyverezze le. A harcfeladat végrehajtását 6 óra 30 perckor fejezték 
be. A HM épületét egyetlen lövés nélkül megszállták, ahol 13 tábornokot és mint
egy 300 tisztet tartóztattak le.100 A lefegyverzett vezetőket Malinyin hadseregtábor
nokhoz, Tökölre szállították. 

97 Magyar források szerint ennyi és ilyen összetételű alakulat Budapesten nem tartózkodott. (HM.) 
98 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d , 4. o. 
99 Uo. 1317. f., 891819. op., 1. d, 7. o. 

100 Uo. 108. f., gv.pdp., 733990. op., 35. d., 5. o. 
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Az ezred második harccsoportja (171 fő) november 4-én A. V. Saluhin 
gárdaőrnagy, az 1. ejtőernyős zászlóalj parancsnokhelyettesének a vezetésével a 33. 
gépesített hadosztály-kötelékében hajtott végre harcfeladatot a Corvin mozi, az 
ellenállók egyik legnagyobb központja, a 20. műszaki zászlóalj laktanyája101 és a 
környékükön lévő épületek ellen. A mozi és a laktanya épületének a védelme jól 
meg volt szervezve, így azt a szovjet erők a legnagyobb igyekezetük ellenére sem 
tudták elfoglalni. Ennek a feladatnak a teljesítése során a szovjetek mintegy 450 főt 
foglyul ejtettek és 200 géppuskát, 600 géppisztolyt, több tucat gránátot és nagy 
mennyiségű hadianyagot, 8 ágyút, két légvédelmi gépágyút zsákmányoltak és - a 
levéltári adatok szerint - a felkelőknek mintegy 500 fős veszteséget okoztak.102 

A 104. és 105. gárdahadosztály számára november 4-én reggel rendelték el a 
harckészültséget, majd vasúti szerelvényekkel a magyar határhoz szállították őket. 
Ezen a napon, 15 órára, a 107. légideszant gárdahadosztály Munkács mellett össz
pontosítási körletet foglalt.103 

A 8. gépesített hadsereg Magyarország keleti részén november 4 és 6 között 32 
magyar katonai helyőrséget foglalt el. Ezek az erők összesen 1115 tisztet, 14745 
katonát és tiszthelyettest fegyvereztek le és 31 T-34-es harckocsit, 5 rohamlöveget, 
74 repülőgépet, 72 db 152 mm-es ágyút, 177 db 122 mm-es ágyút, 152 légvédelmi 
ágyút, 434 különböző űrméretű ágyút, 837 gépjárművet zsákmányoltak. A 32 ma
gyar helyőrségből mindössze 6 - Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Szolnok, Kecs
kemét és Békéscsaba - tanúsított ellenállást.1 A gyöngyösi és egri helyőrség kato
nái - a 4. harckocsihadosztály, 150 harckocsival - nem csatlakoztak a felkelőkhöz 
és amikor a szovjet csapatok, a 31. harckocsihadosztály egységei odaértek teljes 
harckészültségben átállt a szovjet csapatok oldalára. 

A 38. szovjet hadsereg - kötelékében a 17., a 39-, a 27, gépesített hadosztály és a 
61. légvédelmi tüzérhadosztály - november 4-én 4 óra 15 perckor kezdte meg a 
feladatai végrehajtását. A helyőrségekben november 7-ig a forradalmi szerveknek 
219 tagját tartóztatták le, akiket azonnal az ungvári börtönbe szállítottak. Zsákmá
nyoltak 6776 kézifegyvert, 601 géppuskát, 552 ágyút és aknavetőt, 58500 gránátot 
és 13 tüzérségi anyag- és élelmiszer raktárt foglaltak el.1 

A 27. gépesített hadosztály november 3-ról 4-re virradó éjszaka azt a feladatot 
kapta, hogy vegye körbe és fegyverezze le a Magyar Néphadsereg alakulatait, 
foglalja el a működési területén lévő településeket, állami intézményeket, vasúti 
csomópontokat, számolja fel a felkelők csoportjait biztosítsa az osztrák-magyar 
határ mintegy 30 km-es szakaszát, valamint vonja ellenőrzése alá Győrt, Komáro
mot, Eszterházát, Esztergomot, Tatabányát és más városokat (két megyében), több 
mint 200 km-es frontszakaszon.107 

101 Feltehetően a Kilián laktanyáról van szó, ahol ekkor már csak kb. 1 zászlóaljnyi erő tartózkodott. (H.M.) 
102 OFHMKA 1317. f., 891819. op., 1. d, 113-115. o. 
103 Uo. 37. f., 647193 op., 13. d, 145. o. 
104 Uo. 32. f., 701291. o p , 15. d , 20. o. 
105 Megbízható magyar források szerint a Magyar Néphadseregben 4. harckocsi hadosztály, de még csak -ezred sem 

volt. Gyöngyösön a 4. gépesített hadosztálynak csak a törzse volt, mivel a hadosztályt az őszi szervezési intézkedéssel 
felszámolták. Alárendeltjei ekkor már nem tartoztak a kötelékébe. (H.M.) 

106 OFHMKA 32. f., 701291. op , 15. d, 13. o. 
107 Uo. 16. d , 304. o. 
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A Tamási környékén lévő 39. gépesített gárdahadosztály Mamszurovtól - a 38. 
hadsereg parancsnokától - 4 óra 15 perckor kapta a harcfeladatot, aminek a végre
hajtását már 6 órára be is kellett fejeznie. 

Ugyanebben az időben kezdte meg feladatai teljesítését a 17. gépesített gárda
hadosztály is. Az 57. gépesített ezred - egy osztály híján - az 1043. tüzérezreddel 
megerősítve Pápát, a 90. tüzérezred - a 2. tüzérosztály kivételével - Kőszeget, az 
56. gépesített gárdaezred a 27. rohamlöveg ezreddel, a 110. önálló felderítő zász
lóaljjal, valamint a 163. önálló híradó zászlóaljjal Szombathelyt, az 58. gépesített 
gárdaezred a 90. tüzérezred 1. tüzérosztályával és a 21. önálló aknavető 
gárdaosztállyal, valamint a 83- harckocsiezred 2. harckocsizászlóaljával Zalaeger
szeget és Lentit szállta meg. Az 57. gépesített ezred, miután teljesítette a rábízott 
feladatot a 38. hadsereg tartalékába került és Budapestre, a IV. kerületbe irányítót-
ták.108 

A 61. légvédelmi tüzér gárdahadosztály a hadsereg Székesfehérvár közelében te
lepült törzsének és a hadsereg csapatainak a légvédelmét látta el, valamint a fegyve
rek begyűjtését hajtotta végre. Letartóztattak 40 ,,kétes személyt" és azokat a „meg
felelő szerveknek" átadták. 

A 195- vadászrepülő hadosztály november 4-én egy magyar hadosztály lefegyver
zését hajtotta végre. 

Az 1. vasúti gárdadandár személyi állománya is részt vett a felkelők ellen indított 
harci akciókban. 

A 11. gépesített gárdahadosztály 6 óra 30-kor Szolnok és Cegléd elfoglalását 
kapta parancsba, ahol kisebb ellenállásba ütközött. Jászberény is ellenállást tanúsí
tott, ezért a várost csak november 5-én tudták bevenni.109 A 60. légvédelmi tüzér
hadosztály 419. légvédelmi tüzérezrede a l l . gépesített gárdahadosztály alárendelt
ségében a Szolnokról kivezető utak lezárását biztosította. A 479. légvédelmi tüzérez
red Debrecen repterének védelmét látta el. A 60. légvédelmi tüzérhadosztály szemé
lyi állományának egy része a felkelők elszigetelésére, lefegyverzésére és ,,a kom
munisták kiszabadítására" kapott parancsot. 

November 4-én a viszlai 31- harckocsi hadosztály a Különleges Hadtest raktáraiba 
az alábbi zsákmányolt fegyverzetet adta le: 3 db 82 mm-es aknavető, 1 gránátvető, 
146 géppuska és golyószóró, 1916 puska és karabély, 719 géppisztoly, 114 pisztoly, 
265 kis kaliberű puska, 17 külföldi szablya. Ezen kívül összegyűjtöttek 199 harcko
csit és önjáró löveget, 135 tüzérségi ágyút, 55 db 12,7 mm-es légvédelmi géppuskát, 
284 géppuskát és golyószórót, 3504 puskát és karabélyt, 2667 géppisztolyt, 1403 
„TT" pisztolyt, 30 db 26 mm-es rakétapisztolyt, különféle lőszerből 62 146 350 da
rabot, 772410 kézigránátot, 198225 db. 23, 26 és 37 mm-es vaktölténvt és 60 töltény
tárat, 60 vagonnyi 15-250 kg-os repülőbombát, 30272 tonna lőport.11 

A 32. gépesített gárdahadosztály ezen a napon fegyverezte le a Magyar Néphad
sereg 3. lövészhadtestének parancsnokságát, az 5. gépesített hadosztályt, és a 12. 
önjáró légvédelmi dandárt, valamint a 66. repülő hadosztályt. „Működésképtelenné 
tett" 13 gépesített, légvédelmi-, és lövészezredet, 5 önálló zászlóaljat, elfoglalta a 

108 Uo. 124. o. 
109 Uo. 310. o. • 
110 Uo. 111-112. o. 
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kecskeméti és kalocsai repülőtereket - ezeken 68 MIG 15-ös repülőgépet zsákmá
nyoltak -, az örkénytábori kísérleti lőteret, két hadianyag- és több jelentős fegyver-
valamint lőszerraktárat.11 

A ,,Vihr" hadművelet végrehajtásáról Zsukov marsall az SZKP KB-nak november 
4-én az alábbiakat jelentette: „Folyó év november 4-én 6 óra - magyar idő szerint 4 
óra - 15 perckor a szovjet csapatok megkezdték Magyarország területén a rend 
helyreállításával és a népi hatalom visszaállításával kapcsolatos hadműveletet. 

Az előzetes terveknek megfelelően csapataink elfoglalták a reakció olyan fő vi
déki központjait, mint Győr, Miskolc, Gyöngyös, Debrecen, valamint Magyarország 
más megyei központjait. 

A hadműveletek során a szovjet csapatok elfoglaltak több távközlési központot, 
köztük a nagy teljesítményű rádióadót Szolnokon, lőszer- és fegyverraktárakat és 
más fontos katonai objektumokat. ...Budapesten a felkelők egyetlen jelentős góca 
maradt a Corvin mozi környékén, a város délkeleti részén. A támpontot védő 
felkelők ultimátumot kaptak, hogy adják meg magukat, de mivel a felkelők ezt 
elutasították, csapataink megindították a rohamot. 

Körülzártuk a magyar csapatok helyőrségeit. Közülük sok komolyabb ellenállás 
nélkül megadta magát... 

Az ellenséges ügynökök Magyarországra való beszivárgásának a megakadályozá
sa érdekében, valamint amiatt, hogy meggátoljuk a felkelők kiszökését Magyaror
szágról, csapataink elfoglalták az osztrák-magyar határra vezető összes útvona
lat."112 

November 5-ről és a 6-i harcokról szóló jelentéseiben a marsall még mindig a 
helyőrségek lefegyverzéséről, a „rendteremtésről", a Corvin mozi védőinek ellenál
lásáról jelentett Moszkvának. 

A budapesti helyőrség szovjet parancsnoka, Grebennyik gárdavezérőrnagy no
vember 6-án parancsot adott ki, amelyben közölte, hogy „a szovjet csapatok a For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére ideiglenesen vonultak be Budapestre 
azzal a céllal, hogy testvéri segítséget nyújtsanak a magyar népnek a szocialista 
vívmányainak védelméhez, az ellenforradalom leveréséhez és a fasiszta veszély 
leküzdéséhez".113 Grebennyik a parancsban szólította fel a lakosságot, hogy a nála 
lévő fegyvereket a szovjet városparancsnokságra két napon belül szolgáltassa be, 
szabályozta a város életének rendjét és kijárási tilalmat vezetett be. 

A főváros lakossága azonban folyatta az általános politikai sztrájkot, a város 
különböző helyein pedig tovább folytatódtak a harcok. A szovjet honvédelmi mi
nisztériumnak az SZKP KB-nak készített november 5-i jelentése szerint „15 órakor a 
Corvin filmszínházra mért kétórás tüzérségi előkészítés után megkezdődött a tám
pont ostroma. Ezzel egyidőben csapataink megrohamozták a felkelőket a Moszkva 
tér környékén. 

111 Magyar levéltári források szerint ez az adat is pontatlan mivel a Magyar Néphadsereg erőinek többsége - 3 had
osztály - ekkor Budapesten tartózkodik. Az említett alakulatok egy részénél csak a laktanyában maradt törzset és a 
laktanya őrségét fegyverezték le. (H.M.) • 

112 Orosz Föderáció, Elnöki Levéltár 3. f., 64. op., 485. d., 101. o., Cit no isztoricseszkij arhiv, 1993 5. szám, 148-149. 
o. 

113 VengerszkijMeridián, 1991. 3. szám, 123. o. 
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A felkelők ellenállását ezekben a körletekben alapvetően sikerült megtörni. A 
Corvin filmszínház épülete ég. Folytatódnak a harcok a filmszínház pincéjében 
meghúzódó csoportok megsemmisítése céljából. A harcok során sok felkelő elesett, 
és mintegy 70 fő fogságba esett."11 A lakosság ellenállása a város különböző körze
teiben november 11-ig folytatódott. 

November 5-én magyar idő szerint éjfélkor kezdődött az ENSZ ülésszaka, amely 
állást foglalt a Magyarország elleni szovjet beavatkozás ügyében. A tagországok 
túlnyomó többsége - 50 szavazat mellette, 8 ellene, 15 tartózkodás - elítélte a Ma
gyarország elleni szovjet agressziót és felszólította a szovjet vezetést, hogy haladék
talanul szüntesse be a fegyveres beavatkozást Magyarország belügyeibe, a világ
szervezet főtitkárát pedig felkérte, hogy a cselekmények kivizsgálására alakítson 
különbizottságot.115 

Közben a Különleges Hadtest alárendeltségében lévő 128. lövészhadosztály - a 
33- és a 2. gépesített gárdahadosztállyal egyetemben - folytatta a harcát a magyar 
szabadságharcosok ellen Budapesten. 

A hadtestet a 31. harckocsihadosztály kötelékébe tartozó 100. harckocsiezreddel, 
a 98. önálló felderítő zászlóaljjal erősítették meg. A 7. légideszant gárdahadosztály 
alárendeltségébe tartozó 80. ejtőernyős deszantezred, miután teljesítette feladatát -
Budapest egyes lakónegyedeinek ,,megtisztítása" a felkelőktől - Konyev marsall 
Kerepesi útnál lévő parancsnokságának védelmét látta el. 

Magyarország keleti részein a 8. hadsereg erői folytatták a felkelő csoportok meg
semmisítését. November 4-e és 6-a között ebből a hadseregből 17-en - 3 tiszt, 14 
katona és tiszthelyettes - vesztették életüket, 27-en - 5 tiszt, 22 katona és tiszthe
lyettes - megsebesült. A veszteségek hadosztály-bontásban az alábbiak szerint ala
kultak: 31. harckocsihadosztály 7 halott és 19 sebesült; 70. lövészhadosztály 3 halott 
és 16 sebesült; 32. gépesített hadosztály 4 halott és 8 sebesült; 11. gépesített hadosz
tály 2 halott és 3 sebesült. A felkelés 78 szervezőjét elfogták és letartóztatták. Szovjet 
adatok szerint a magyar katonák és a polgári lakosság közül - ennek a hadseregnek 
a tevékenységi körzetében - 450-en haltak meg.117 

Kádár János és a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány tagjainak Szolnokról Buda
pestre történő költözését a 419- légvédelmi tüzérezred 3. ütegéből Usakov hadnagy 
szakasza biztosította.118 

Az októberi forradalom évfordulója alkalmából Moszkvában, a Moszkvai Városi 
Tanács üléstermében rendezett gyűlésen Szuszlov határozottan kijelentette: ,,A 
szovjet emberek, a szocialista országok dolgozói, valamint az egész világ haladó 
erői, akik aggódva kisérték figyelemmel a magyarországi eseményeket, örülnek 
annak a győzelemnek, amelyet a magyar dolgozók arattak az ellenforradalom felett. 
Magyarország a szocialista közösség családjának szabad, független és egyenjogú 
tagja volt, ma is az és az is marad."1 

114 Történeti Levéltár, 1993. 5. szám, 150. o. 
115 OFHMKA32. f., 701291. op., 17. d , 45. o. 
116 LJo. 15. d, 202. o. 
117 Uo. 20-24. o. 
118 Uo. 16. d, 55-56. o. 
119 Izvesztyija, 1956. november 6. 
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A szovjet politikai és katonai vezetés a hadműveletek végrehajtásának szükséges
ségét a szocialista Magyarország védelme érdekében teljesített internacionalista 
kötelezettségként értékelte. Zsukov marsall a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulóján mondott beszédében kijelentette: ,,A népi Magyarország hazafiai a 
Szovjet Hadsereg alakulataival karöltve, mivel erre felszólította őket a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány, határozottan elálltak az utat a reakció és a fasizmus előtt 
Magyarországon." Zsukov a szovjet vezetés nevében felszólította az ENSZ-t, hogy 
"határozottan állítsa meg Anglia, Franciaország és Izrael Egyiptom elleni agresszió
ját. ... Ami a Szovjetuniót illeti, mi készek vagyunk arra, hogy az ENSZ határozata 
alapján fegyveres erőnkkel részt vegyünk az agresszor megfékezésében".120 

Eközben Budapesten - bár a felkelők ellenállását a szovjet csapatok egyre szű
kebb területre szorították vissza - még folytatódtak a harcok. November 7-én Anglia 
követsége a magyar fővárosból Londonba a következőket jelentette: „Nagy orosz 
katonai csoportosítások vannak a Duna mentén, a Honvédelmi Minisztérium és a 
Parlament épülete körül, valamint Pest központjában a Sztálin téren. Elkeseredett 
harcok folynak Pest négy főutcájának teljes hosszában, ahol barikádok és kilőtt 
harckocsik akadályozzák a további szovjet támadásokat. A Palace és Imperial szál
loda, valamint az ezeket övező házak égnek. Súlyos harcok folynak a budai 
Várnegyedben, amely gyakorlatilag elpusztult. A Gellérthegy környéke, amely teg
nap késő estig intenzív harcok színtere volt, most már teljesen orosz kézen van. ...a 
magyarok öngyilkos bátorságról tesznek tanúbizonyságot és készek a végsőkig 
ellenállni."121 

Ezen a napon (november 7-én) a felkelők Budapesten légvédelmi ágyúval le
lőttek egy szovjet repülőgépet. Ez a gép a 177. bombázó gárdahadosztály 880. ez
redének a kötelékébe tartozott. A gép személyzete életét vesztette. 

Tovább folytatta a harcait Budapesten a 128. szovjet lövészhadosztály, valamint a 
2. és a 33- gépesített hadosztály is. A Különleges Hadtest fenti alakulatai október 24-
tól november 7-ig az alábbi veszteségeket szenvedték el: 293 fő - 29 tiszt, 64 tiszt
helyettes és 200 katona - meghalt, 565 fő - 69 tiszt, 89 tiszthelyettes és 409 katona -
megsebesült, 91 fő - 8 tiszt, 20 tiszthelyettes és 63 katona - eltűnt. További veszte
ségek: 28 harckocsi és önjáró löveg, 40 páncélozott szállító harcjármű és 81 gépko
csi.122 

A 33-as számú katonai helikopter harcfeladat végrehajtása közben - a 
magasságmérő műszer meghibásodása miatt - hegynek ütközött és elégett. 3 tiszt 
meghalt, ketten megsebesültek. 

A 17. gépesített gárdahadosztály csapatai sem tudták harcfeladataikat a megadott 
időre végrehajtani, ezért folytatták a „Forgószél" hadművelet végrehajtását. 

A 8. szovjet gépesített hadsereg magasabbegységei ugyancsak folytatták harcukat 
a fegyverrel ellenállók állásai ellen. A 142. magyar légvédelmi ezred - Duna-
pentelén - ellenállt a szovjet csapatoknak, a katonák nem akarták letenni a fegy
vert. A hadsereg egyik egységétől parlamentert küldtek a helyőrségbe. A szovjet 
parancsnokság a felkelőket és a katonákat a szabad elvonulás ígéretével szólította 

120 OMMKÁ32. f., 701291. op., l6. d, 49. o. 
121 Társadalmi Szemle, 1991 1. szám, 70. o. 
122 OFHMKA32. f., 701291. op., 15. d , 4. o. 
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fel a fegyverek letételére. Az ellenállók tudomására hozták, hogy ellenkező esetben 
a szovjet csapatok a várost megostromolják, a helyőrséget lefegyverzik és az ott 
lévőket hadifogolyként fogják a továbbiakban kezelni. Az ultimátumra a helyőrség 
parancsnoka és a városi tanács elnöke az alábbi választ adta: 

„Először. Dunapentele az első szocialista város Magyarországon, ahol többségé
ben munkások élnek és a város teljes egészében a munkásság ellenőrzése alatt áll. 

Másodszor. A város egész lakossága fel van fegyverezve és védeni fogja magát, a 
lefegyverzésbe nem megy bele. Ők utolsó csepp vérükig készek védeni a saját szo
cialista városukat, házaikat, üzemeiket, az egész várost amit maguk építettek. 

Harmadszor. Mi megígérjük, hogy fegyvereinket nem fordítjuk a szovjet csapatok 
ellen, ha azok 10 km-nél jobban városunkat nem közelítik meg. 

Negyedszer. Mi továbbra is barátságban akarunk élni a szovjet néppel, de ennek 
feltétele, hogy nem avatkoznak be a mi belső ügyeinkbe. Városunkban a rendet a 
forradalmi munkások tartják fenn, köztünk nincsenek ellenforradalmárok és fasisz
ták. 

Ötödször. Ha a szovjet katonai parancsnokság nem kívánja a vérontást és elfogad
ja a mi feltételeinket, akkor kérjük, hogy a tárgyalásokra küldjön képviselőket egy 
semleges övezetbe. A munkásság határozata alapján mi nem tesszük le a fegyvert, 
mivel azokat felhasználhatják a békés lakosokkal szemben."123 

A szovjet parancsnokság a fenti válasz elolvasását követően döntött a város elfog
lalásáról. 

November 7-én, a nap vége felé tovább folytak a harcok a felkelők és a 35. gé
pesített gárdahadosztály egységei között. Elkeseredett harcok voltak Szeged, Kiste
lek és Békéscsaba városokban is. A szovjet hadosztály 10 942 puskát, 6880 kara
bélyt, 11 687 géppisztolyt, 4684 „TT" pisztolyt, 1174 Gyegtyarjev típusú géppus
kát, 347 SZG-43 típusú gránátvetőt, 33 db 26 mm-es rakétapisztolyt, 213 db 82 mm-
es aknavetőt, 54 db 120 mm-es aknavetőt, 187 db 57 mm-es ágyút, 107 db 76 mm-
es ágyút, 65 db 37 mm-es légvédelmi ágyút, 6 db 85 mm-es légvédelmi ágyút és 4 
db rádiólokátor állomást zsákmányolt. 

November 8-án a Lascsenko altábornagy parancsnoksága alatt álló Különleges 
Hadtest csapatai tovább folytatták harcaikat a felkelő csoportok ellen Budapesten. A 
nap végére a 128. lövész gárdahadosztály a saját tevékenységi körzetében letörte a 
felkelők ellenállását. Ekkor a hadosztály egységei 60 harckocsit, 32 repülőgépet 160 
különböző kaliberű ágyút, 400 gépkocsit, 300-nál több légvédelmi ágyút, 14 
aknavetőt, 15 db. 122 mm-es tarackot és több mint 8000 egyéni lövészfegyvert 
zsákmányoltak.12 

A 2. és a 33- gépesített gárdahadosztályok egységei is folyatták a harcot. 
November 8-án és 9-én Budapestnek minden kerületében szfovjet katonai város

parancsnokságokat állítottak fel. Ezeknek a parancsnokságoknak tevékenységét 
külön utasításban szabályozták, amelyben a munka céljai és feladatai között többek 
között meghatározták: A helyi államvédelmi szervekkel közösen határozott lépése
ket foganatosítsanak a városoknak és egyéb településeknek az ellenforradalmi 
elemektől való megtisztítása érdekében; végezzék el fegyverek felkutatását és hajt-

123 Uo. 17. d, 2. melléklet, 67. o. 
124 Uo. 15. d , 186. o. 
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sák végre azok elkobzását; biztosítsák a szovjet emberek és a helyi lakosság bizton 
ságát; nyújtsanak segítséget a rend fenntartásához a helyi hatalom szerveinek, 
semmilyen lakossági csoport részére ne engedélyezzék a gyülekezést, a tüntetések 
és tömeggyűlések megtartását; tartsák zárva a lakosság gyülekezésére alkalmas 
helyeket, például a filmszínházakat és a klubokat; az állami- és helyi kereskedelmi 
hálózaton keresztül biztosítsák a munkások élelmiszerekkel történő zavartalan ellá
tását és ezen élelmiszereknek a falvakba szállítását; azonnal állítsák helyre a helyi 
közüzemek- és egészségügyi létesítmények működését; biztosítsák a vagyontár
gyak, az állami vállalatok, a rádióállomások, a rádiótávíró- és telefonhálózat, a 
nyomdák és egyéb kulturális létesítmények értékeinek a védelmét; a városparancs
nok ellenőrzése nélkül ne engedélyezzék röplapok és más nyomtatott anyagok 
megjelenését; tegyenek lépéseket a Szovjet Hadseregnek az „ellenforradalom ideje 
alatt" megrongált emlékművei és a szovjet katonai sírok helyreállítása érdekében; 
tanulmányozzák a lakosság különböző rétegeinek a hangulatát, a lakosság körében 
folytassanak felvilágosító munkát; tegyenek lépéseket a helyi állami- és pártszervez
tek helyreállítása érdekében.125 

A Babadzsanjan altábornagy vezette 8. gépesített hadsereg alakulatai tovább 
folytatták a harcot a még mindig létező ellenállási gócokkal szemben, valamint 
megkezdték a katonai városparancsnokságok megalakítását. 

November 8-a és 11-e között a 17. szovjet gépesített gárdahadosztály a 
Budapesttől észak-keleti irányban lévő Bicske térségében fésülte át a terepet. 

November 8-án az ejtőernyős deszantezredek őrzési-ellenőrzési és más kom-
mendáns feladatok ellátásában vettek részt, „ügyeltek" a rendre és segítséget nyúj
tottak a helyi államhatalmi szervek szervezéséhez. 

A 177. bombázó gárdahadosztály a felkelés kezdetétől Magyarországon 20 
felderítő bevetést hajtott végre, amelyek alkalmával légifelvételeket is készítettek. 
November 4-e és 8-a között mintegy 22,7 tonna röplapot dobtak le, 14,5 millió pél
dányban. A LI-2-es repülőgépek különböző irányokba és útvonalakon 28 felszállást 
hajtottak végre. A tököli és debreceni repülőterekről indulva - „hogy megmentsék 
őket a népfelkelők bosszújától" - 560 párt- és állami vezetőt a Szovjetunióba szállí
tottak.126 

A 33. gépesített gárdahadosztály csapatai a felkelők ellen november 9-én Buda
pest dél-keleti részében folytattak harcokat. 

„A múlt éjszaka csöndesebb volt a város központja, ahonnan lövöldözést csak 
időként lehetett hallani - jelentette az angol követség november 8-9-én Londonba. 
Ma ott folytatódik az ellenállás. Megbízható források szerint az ipari külvárosokban 
a tegnapi súlyos harcok - mivel az ez ideig ott harcoló szovjet tankokat visszavon
ták Pest központja felé - mára már enyhültek. Úgy tűnik a szovjet erők átcsoportosí
tása tovább folyik ... Az ellenállás folytatódik a Csepel-szigeti és dunapentelei -
régen Sztálinváros - munkásfellegvárakban." A követ a fővárosban a hadicselek
mények következtében bekövetkezett károkat sorolva megállapította: „Budapesten 

125 Uo. 153-154. o. 
126 Uo. 16. d , 50. o. 
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csaknem annyi anyagi kár keletkezett, mintha területén két ellenséges hadsereg 
csapott volna össze."1 7 

A fentieket erősítik meg Zsukov marsall november 10-i jelentésének alábbi sorai 
is: „November 9-e folyamán csapataink tovább folytatták a kisebb felkelő csoportok 
felszámolását, a magyar hadsereg katonáinak lefegyverzését és a fegyverek elkob
zását a helyi lakosságtól. A felkelők egy csoportja szívós ellenállást tanúsított Buda
pest egyik külvárosában, Csepel északi peremén. Ebben a körletben kilőtték és 
felgyújtották három harckocsinkat."128 E helyen említjük meg, hogy Csepelen az 
ellenállók egészen november 11-ig szívós harcokat folytattak. 

A 8. gépesített hadsereg csapatai a „Forgószél" hadművelet megkezdését 
követően 35 magyar helyőrséget - ezekben 12 133 főt - fegyvereztek le, 22 főt a 
Szovjetunió börtöneibe szállítottak és további 16 személyt a körzet Különleges 
Osztályának adtak át. Elfoglaltak 21 raktárát, 10 repülőteret szálltak meg, 30 db. T-
34-es harckocsit, 8 önjáró löveget, 1639 ágyút és aknavetőt, 37867 puskát, karabélyt 
és géppisztolyt, 4712 pisztolyt, mintegy 5000 láda lőszert, 19 072 gránátot, 153 
repülőgépet, kb. 1000 rádiókészüléket, 5 rádiólokátor állomást, 50 tüzérségi vonta
tót vettek birtokukba a felkelő és katonai alakulatok lefegyverzése során. A 8. had
sereg állományából november 8-ig 33 fő - 11 tiszt, 6 tiszthelyettes és 16 közkatona 
- meghalt, 49 fő - 6 tiszt, 9 tiszthelyettes, 34 közkatona - megsebesült, 6 fő - 1 tiszt 
és 5 közkatona - nyomtalanul eltűnt.129 

November 10-e után a Különleges Hadtest tovább folytatta a harcot a felkelők el
len. A 17. gépesített gárdahadosztály egyik ezrede Budapestről Zircig 120 km-es 
menetet hajtott végre, majd a Veszprémvarsány-Zirc szakaszon lezárta a felkelők 
nyugati irányú visszavonulási útvonalait. 

A 8. hadsereg folytatta a katonai városparancsnokságok megalakítását és alakula
tai tevékenységi körzetében, 44 városban járőrszolgálatot látott el. 

November 14-19-ig teljesítettek a csapatok járőrszolgálatot Budapest utcáin. A 
főváros munkássága november 15-ig sztrájkolt. Később sem dolgoztak, de már be
mentek a munkahelyekre. A diákokkal együtt agitációt folytattak a szovjet katona
ság körében Nagy Imre szabadon engedéséért. A Különleges Hadtest alakulatai 
november 15-én 49 főt letartóztattak és nyomozást indítottak ellenük. Ezen a na
pon - az eddigieken kívül - 292 légvédelmi ágyút, 14 aknavetőt, 15 db. 122 mm-es 
tarackot és mintegy 8000 db. lövészfegyvert gyűjtöttek össze.130 

Szeröv hadseregtábornok november 11-én készített jelentésében Hruscsovnak 
beszámolt az „ellenforradalmi elemek" tevékenységéről. Ebben a jelentésben 
megállapította, hogy a szovjet biztonsági szervek 1956. november 10-ig Magyaror
szágon 3773 főt tartóztattak le és közülük 700 személyt - akik később szovjet terüle
teken lévő börtönökbe kerültek - fegyveres kísérettel Csap vasútállomásra továbbí
tottak, mintegy 90 ezer lőfegyvert, nagy mennyiségű géppisztolyt, géppuskát és 
ágyút elkoboztak. November 13-án írt jelentésében Szeröv már 4056 ember lattar-
tóztatásáról és 767 fő Csapra szállításáról számolt be. Ekkor a fentieken kívül 168 
géppuska, 7751 - puskák, karabélyok, géppisztolyok - lőfegyver, 815 pisztoly és 

127 Társadalmi Szemle, 1991. 1. szám, 71. o. 
128 Elnöki Levéltár, 3. f., 64. op., 486. d., 96. p., Cit. po Isztoricseszkij arhiv, 1993. 5. szám, 148-149. o. 
129 OFHMKA 32. f., 701291. op., 16. d , 50. o. 
130 Uo. 15. d, 75., 77. o. 
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1020 gránát zsákmányolásáról tett jelentést. Az adatokat összesítve megállapította, 
hogy a hadműveletek alatt összesen 298 géppuskát, 116 617 puskát, 2646 pisztolyt 
és 5096 gránátot vettek birtokukba.131 

Szovjet források szerint a magyar felkelők szervezett ellenállását november végé
re mindenütt sikerült megtörni és végrehajtották a hadsereg lefegyverzését is. Ezt 
követően a szovjet csapatok országszerte a katonai közigazgatás - városparancsnok
ságok keretében folytatott járőrtevékenység, őrszolgálat, stb., - feladatait látták el. A 
szovjet állambiztonsági szervek - KGB - azonban folytatták a felkelők és az ellenál
lók letartóztatását, valamint a lakosságnál lévő fegyverek összegyűjtését. Szeröv 
tábornok a november 29-én Hruscsovnak küldött beszámolójában a szovjet vezetőt 
már 4700 fő letartóztatásáról és 1400 magyar állampolgár bebörtönzéséről - közü
lük 860 főt Ungvár és Sztrij börtöneibe zártak - , valamint 1228 géppuska, 178 660 
egyéb lőfegyver, 63 460 gránát és 2600 méter filmanyag elkobzásáról tájékoztatta.132 

Konyev marsall 1956. november 24-én Magyarországon tartott értekezletén a 
szovjet városparancsnokoknak bejelentette, hogy a szovjet kormány határozatot 
hozott arról, hogy a Magyarország területére küldött alakulatok többségéből létre
hozzák a Déli Hadseregcsoportot. 

Zsukov marsall, honvédelmi miniszter a Németországban tartózkodó szovjet had
seregcsoport tisztjei számára 1957. március 15-én tartott értekezleten többek között 
kijelentette: „Kezdetben Magyarországon két hadosztályunk állomásozott. Az egyik 
az osztrák határt fedezte, a másik bevonult Budapestre és ott felszívódott. 

A magyar hadsereg csapatai kezdtek átállni az ellenforradalmárok oldalára. Szük
ségessé vált, hogy a hadosztály alakulatait kivonjuk Budapestről. Mi kivontuk ezt a 
hadosztályt. Ezt követően titokban bedobtunk Magyarországra még 12 hadosztályt, 
amelyek közül egyesek egy nap alatt mintegy 400 km-t tettek meg Kárpát
mellékről, Romániából és az Odesszai Katonai Körzetből. 

1956. november 4-re virradó éjjel harckocsiszázadainkat átdobtuk a repülő
terekre. Tankjaink elfoglalták a fel- és leszállópályákat, ágyúcsöveiket a repülő
gépekre irányították és azok közül olyanokra, amelyek megpróbálkoztak a felszál
lással tüzet nyitottak. 

Megszálltunk minden rádióállomást és hírközpontot, minden állami és nemzet
közi hírközlő kapcsolatot megszakítottunk. A tábornoki kar lakásait, a vezérkart és a 
fegyvernemi törzseket bekerítettük a Honvédelmi Minisztériumban, a fejeket jó 
előre foglyul ejtettük, már éjfélkor - magyar idő szerint 22 órakor - , hogy ne legyen 
lehetőségük megszervezni az ellenállást."133 

Érthető, hogy ezekben a szavakban is, mint általában a hadvezérek állításaiban 
vannak bizonyos túlzások és öndicséret, s elfeledkezik arról, hogy az akkori magyar 
politikai és katonai vezetés nem kívánt élet-halál harcot vívni a szovjet túlerővel 
szemben. Ezért is szólított fel a vezetés a vérontás elkerülésére. A marsall a beszé
dében arról sem számolt be, hogy a magyar állam nevében a szovjet csapatok kivo
násáról tárgyaló küldöttséget ellenségként kezelték és letartóztatták. 

131 Hiányzó lapok ..., 145., 149. o. 
132 JKDL89. f., 2. op. 3. d , ll6., 120. o. 
133 OFHMKA 32. f., 701291. op., 3. d, 49-50. o. 
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A szovjet invázióval szemben aktív ellenállást lényegében nem is a hadsereg, ha
nem a spontán módon szerveződő ellenállási központok tanúsítottak. A hadsereget 
lefejezték annak ellenére, hogy a katonai vezetők többsége a nemzetközi 
erőviszonyok alapján azonnal megértette, hogy az ellenállás nem vezethet sikerre. 
Ez azonban nem teszi feleslegessé a harcokban részt vett szovjet fegyveres erők 
harcászati és hadműveleti lehetőségeinek és a parancsnokok végrehajtó tevékeny
ségének az értékelését. 

Az 1956 második felében bekövetkezett politikai és katonai események dinami
kájának, menetének a vizsgálata arra enged következtetni, hogy a szovjet felső po
litikai vezetés, élén a kommunista párt vezetőivel, a „baráti segítség, az internacio
nalista kötelezettség" leple alatt lényegében katonai agressziót követtek el Magyar
ország ellen. Ennek az agressziónak elsődleges célja a demokratizálódási folyamat 
feltartóztatása volt. A szovjet hadsereg a parancsot fegyveres agresszió végrehajtásá
ra, Magyarország megszállására a politikai vezetéstől kapta. Az ezzel kapcsolatos 
legfelső szintű döntés nem csak az 1917. november 8-i lenini Békedekrétumnak 
mond ellent, de az 1928-as Brian-Kelleoge féle Párizsi paktumnak is, amely törvé
nyen kívül helyezi az agresszió minden formáját, de összeegyeztethetetlen az 1933. 
évi Londoni Konvencióval és a később ebben a témakörben született nemzetközi 
egyezményekkel is. 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rendelete alapján a magyaror
szági hadműveletekben való részvételért, ,,A harcfeladat teljesítése közben tanúsí
tott bátorságért és hősiességért" több mint 10 ezer szovjet tiszt és katona kapott 
érdemrendet és kitüntetést. A „Szovjetunió Hőse" kitüntetést 26 fő kapta meg. 
Számításaink szerint kb. 200 katona részesült a szovjet beavatkozás elítéléséért 
büntetésben. 

Hivatalos adatok szerint a magyarországi harcokban, illetve azt követően 720 fő -
87 tiszt és 633 tiszthelyettes és katona - meghalt, vagy eltűnt, egészségügyi ápolásra 
235 tiszt és 2035 tiszthelyettes és katona szorult. Ezek a száraz és valószínűleg 
nem is végleges adatok reális veszteséget tükröznek. Számításaink lényegében 
majdnem megegyeznek ezekkel az adatokkal. Az eltérés ellenére megállapítható, 
hogy az orosz kutatók ezeket a hivatalos adatokat objektívnak tekintik. 

Jellemzője volt a történteknek az is, hogy mivel a harcokban részt vett katonák 
többsége nem ismerte, nem is ismerhette a magyar események jellegét és tartalmát 
- az ideológiai felkészítésnek köszönhetően - meg volt győződve arról, hogy hazája 
érdekében harcol, áldozza életét, teljesítve ezzel internacionalista kötelességét. Az 
elesettek nagy része ma is magyar földben nyugszik. 

Magyar részről a halottak és sebesültek száma sokszorosa volt a szovjet veszte
ségnek. Több mint 5 ezer ember meghalt és 19226 megsebesült. A „rendteremtés 
során" több mint ezer magyar állampolgárt deportáltak a Szovjetunióba, zártak 
Ungvár és Sztrij börtöneibe. Ismereteink szerint a kádári megtolás során a felke-

134 Uo. 17. d., 49. o. 
135 Grif szekretnosztyi sznyját: Potyeri VC CCCP v vojnah, bojevüh gyejsztvijah i vojennüh konfliktah. 

Sztatyisztyicseszkoe isszledovanyie. Moszkva, 1993. 397. o. 
136 Vengrija 1956.163. o. 
137 E. I. Malasenko: i. m. Vojenno-isztoricseszkij Zsurnal, 1994. 1. szám, 35. o. 
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lésben való részvételért 350-500 főt ítéltek halálra és végeztek ki és mintegy 10 ezer 
embert tartóztattak le. Csaknem 200 ezer magyar állampolgár kényszerült hazája 
elhagyására. 

Végeredményben a Szovjetunió először követett el katonai intervenciót egy má
sik szocialista ország ellen, melynek célja a magyar demokratizálódási folyamat 
megállítása, a szovjet kommunista követelmények elfogadásának és végrehajtásá
nak erővel történő kikényszerítése volt. A szovjet vezetés csak így tudta elérni a 
rendszer változatlan fennmaradását és saját befolyási övezetének az 1989-es évig 
történő megtartását. 
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Alexandr Kirow-Béla Zseliczky 

THE 1956 INTERVENTION OF THE SOVIET ARMY IN HUNGARY 

Aspects of Military History, Tactics and Strategy 

Summary 

At the beginning of the nineties a lot of formerly secret materials of the archives in Russia became 
accessible. Having grasped this opportunity the authors of this study made investigations in connection 
with the antecedents and direct causes of the Soviet intervention. They could throw light on the number 
of forces, on the preparation and effectuation of the operations and treated the aftermath of the events. 
The „official" ideology fitted to the „patent" of the fifties: the Soviet Union gave „assistance" in the 
defence of socialism and exercised its „internationalist duty against the counter-revolution". The Soviet 
armed forces took part in the intervention with 17 battalions. These forces annihilated the democratic 
achievements and secured that Moscow could keep its control over the countries of the region up to 
1989. 

Alexandr Kirou-Béla Zselinczky 

L'INTERVENTION DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE EN HONGRIE EN 1956, 
DU POINT DE VUE D'HISTOIRE MILITAIRE, DE TACTIQUE ET D'OPÉRATION MILITAIRE 

Résumé 

Au début des années 90, les matières jusque là secrètes des archives de Russie sont devenues 
publiques. Les auteurs de cet essai, profitant de cette possibilité, ont examiné les antécédents et les 
cause de l'intervention. Ils ont examiné également quelles forces avaient participé dans l'opération 
militaire, comment les opérations avaient été préparées et effectuées, et finalement, quelles étaient les 
conséquences de l'intervention armée. L'idéologie officielle convenait à la „norme" des années 
cinquante: L'Union Soviétique, au nom de ,,1'assictance" protégeait le socialisme et accomplissait son 
„devoir d'internationaliste" participant dans la lutte contre la „contre-révolution". 17 divisions de 
l'armée soviétique participaient à l'intervention, dont le but était le rétablissement de l'ordre. Ces forces 
ont détruit les conquêtes démocratiques, et ont rendu possible que Moscou garde son rôle de contrôle 
sur les États de la région jusque'en 1989. 
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Alexandr Kirov-Béla Zseliczky 

DIE INTERVENTION DER SOWJETARMEE IN UNGARN IM JAHRE 1956 

Militärgeschichte, taktik, kriegsoperationen 

Resümee 

Die Autoren vorliegenden Aufsatzes nahmen die gelegenheit wahr, daß am Anfang der 90-er Jahre 
die bis dahin gesperrten Matériáién russischer Archive der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. 
Mit Hilfe dieses Materials untersuchten sie die Vorgeschichte und Gründe der Intervention, ihre 
Vorbereitung und Durchführung, die Kräfte, die an ihr teilnahmen, und schließlich die Folgen des 
bewaffneten Eingriffs. Die offizielle Ideologie lautete, dem Mister der fünfziger Jahre entsprechend: 
„Hilfeleistung" von Seiten der Sowjetunion, Verteidigung des Sozialismus, Erfüllung ihrer Pflichten im 
Geiste des Internazionalismus, im Kampf gegen die Konterrevolution. An dieser Intervention zwecks 
„Wiederherstellung der Ordnung" waren 17 Divisionen der Sowjetarmee beteiligt. Sie vernichten die 
demokratischen Errungenschaften Ungarns und ermöglichten Moskau die Überwachung der Staaten 
dieser Region bis 1989. 

Александр Киров - Бела Желицки 

ВМЕШАТЕЛЬСВО СОВЕТСКОЙ АРМИИ В СОБЫТИЯ 1956 ГОДА 
В ВЕНГРИИ С ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ, 

ТАКТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

Резюме 

Авторы статьи, пользуясь возможностью, представившейся в начале 90-х годов, когда стали доступными 
закрытые до сего времени материалы российских архивов, дают анализ событий, предшестовавших вмешательству 
советских войск в Венгрии в 1956 году, рассматривают причины, вызвавшие вмешательство, характеризуют силы, 
участвовавшие в боевых действиях, показывают их подготовку и выполнение ими боевых действий, и в концен 
концов исследуют последствия этого вооруженного вмешательства. Официальная идеология того времени отвечала 
„правилам" пятидесятых годов: Советский Союз „оказывал помощь" и выступил на сцену, прикрываясь лозунгом 
„защиты социализма", выполняя „свою интернационалистическую обязанность" в борьбе против „контрреволюции" 
. В интервенции, проведенной в целях „установления порядка", участвовало 17 дивизий Советской армии. Эти силы 
уничтожили демократические завоевания и сделали возможным, чтобы Москва до 1989 года сохранила свою 
главенствующую роль и контроль над странами региона. 
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