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HOLLANDIA ÉS A MAGYAR FORRADALOM

Nyugat-Európa kormányai az 1956-os magyar forradalomhoz nagyjában-egészében 
passzívan viszonyultak. A hidegháború logikája bénítólag hatott rájuk november 4-e előtt 
éppúgy, mint a forradalom leverése után. Ezt a passzivitást nemcsak a Szovjetunió fenye
gető ereje okozta. Franciaország és Nagy-Britannia elsődlegesen a szuezi válsággal volt 
elfoglalva, a Német Szövetségi Köztársaság még alig lábolt ki a háború utáni újjáépítés 
nehézségeiből, Olaszországban a kommunisták és a kereszténydemokraták közötti hatalmi 
versengés még távolról sem dőlt el, és így tovább. Annyi bizonyos, hogy a nyugati országok 
soha vissza nem térő alkalmat szalasztottak el azzal, hogy nem voltak készek és képesek a 
szovjet uralom ellen fellázadt Magyarországnak valamiféle aktív segítséget nyújtani. Egy 
pozitívabb és cselekvőbb amerikai és nyugat-európai politika -  különösen a forradalom 
napjaiban -  világtörténeti jelentőségű lett volna.1

Milyen megközelítéssel kell tehát a nyugat-európai országok szerepét megítélni?
Az alábbiakban megkísérlem Hollandiának az európai történelem eme drámai szaka

szában játszott szerepét közelebbről megvilágítani. Hollandia (hivatalos nevén: Németal
föld) sok szempontból különleges esetnek számít. A holland közvélemény talán minden 
más nyugat-európai országnál hevesebben reagált a szovjet beavatkozásra. A legtöbb 
holland városban tüntetéseken tiltakoztak a Szovjetunió intervenciója ellen. Ezrek támadták- 
meg a holland Kommunista Párt székházát. Ablakokat törtek be, az épületből bútorokat és 
papírokat dobáltak ki az utcára, és máglyát raktak belőlük. A nemzetközi sajtó is felfigyelt 
arra, hogy Hollandiában hevesebben reagáltak az eseményekre, mint másutt. A holland 
diplomácia is kifejezetten kemény vonalat képviselt. Hollandia ENSZ-képviselői megpró
báltak a magyar üggyel kapcsolatban szigorúbb álláspontot kialakítani, határozottabbat, 
mint a legtöbb nyugati ország. Miért reagált Hollandia ilyen élesen az eseményekre és volt-e 
ennek bármilyen eredménye? Mik voltak ennek a gyökerei? Különleges szimpátia a 
magyarok iránt, vagy egy általánosabb antikommunista, szovjetellenes közvélemény? Ha 
az utóbbi: honnan ered és mennyiben volt releváns a holland antikommunizmus?

Hollandia híres volt antikommunista politikai nézeteiről. A holland kormány több mint 
húsz éven át, egészen 1942 júniusáig -  a német invázió után több mint egy évvel -  nem 
volt hajlandó elismerni a Szovjetuniót, és a második világháború után is óvatos távolságot

A téma részleteihez lásd a szerző disszertációját: 1956, de Nederlandse houding ten aanzien van de Hongaarse 
revolutie en de Suez crisis. [1956. -  A holland reakció a magyar forradalomra és a szuezi válságra] Amsterdam: 
Uitgeverij Jan Mets. 1990.295 p.
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tartott Moszkvától. Hollandia gyanakodva figyelte a békés egymás mellett élés 1953-1956 
közötti folyamatát. (Joseph M. A. H. Luns holland külügyminiszter egyébként még a 
hatvanas években is sokáig nem volt hajlandó a „szocialista” országokba utazni, noha ez 
akkorra a többi nyugat-európai ország külügyminisztereinek bevett szokásává vált.) A 
Szovjetunió európai politikájának elítélése tehát nem volt újdonság 1956-ban.

1956 novemberében Hollandiát egy keresztény-baloldali koalíció irányította, amely a 
szociáldemokrata beállítottságú Munkáspártból és a Katolikus Néppártból, valamint még 
két keresztény pártból állt. Akkor már tíz éve Willem Dress miniszterelnök vezetése alatt 
álló keresztény-baloldali kormány volt hivatalban. E tíz év alatt vált Hollandia konzervatív 
gyarmatosító hatalomból modem ipari országgá. Ami a külpolitikát illeti, Hollandia 
szakított hagyományosan semleges politikai orientációjával: 1948-ban a Brüsszeli 
Egyezmény, 1949-ben pedig a NATO tagja lett, és aktívan részt vett az európai 
integrációs folyamatban.

Hollandia átalakulásában központi jelentőségű volt Indonézia elvesztése 1949-ben az 
Egyesült Államok és az ENSZ nyomására. A gyarmatbirodalom végének velejárója volt 
egy bizonyos frusztráció. Általánosabban fogalmazva: a holland társadalom gyors moder
nizálódásának következtében egy meglehetősen konzervatív légkör alakult ki. A hollandok 
bizonyos idegenkedéssel néztek a külvilágra, amelyet a két szuperhatalom által uralt 
nemzetközi rendszer jellemzett és amelyben a nyugat-európai hatalmaknak csak szerény 
hely jutott, de félő volt, hogy egy esetleges atomháború pusztító hatását ők viselnék. Az 
ötvenes években a holland külpolitikai magatartást továbbra is a poszt-kolonialista nehez
telés jellemezte, amely Hollandia NATO-tagsága ellenére Amerika-ellenes érzelmeknek 
sem volt híján.

Ilyen okok magyarázzák a holland külpolitika ambivalenciáját az ötvenes években. A 
Drees vezette harmadik keresztény-baloldali koalíciós kormányban (1952-1956) egyide
jűleg két külügyminiszter is volt, ami egyrészt a kabinetalakítás körüli súlyos konfliktusok
ból következett, másrészt a nemzetközi politikával kapcsolatos ingadozást tükrözte. Az 
egyik külügyminiszter -  egy bizonyos Johan W. Beyen, aki bankárból lett politikus -  
érdeklődésének középpontjában az európai integráció állt, míg a másik -  a konzervatív 
Joseph Luns -  elsősorban a Hollandiát Indonéziához fűző ellentmondásos kapcsolatrend
szerrel, valamint Nyugat-Új-Guinea Indonézia által vitatott holland fennhatóságának vé
delmével foglalkozott. Ez a speciális helyzet is jelzi, hogy a holland külpolitika valójában 
még mindig az átalakulás állapotában volt s a modern, az európai integrációra irányuló, 
és a konzervatív posztkolonialista tendenciák között őrlődött. Hogy a negyedik Drees- 
kormányban, amely 1956 októberében lépett hivatalba, a konzervatív Luns lett külügy
miniszter (1971-ig), míg Beyen kiszorult a külügyekből, a konzervatív vonal előretö
rését jelezte.

A HOLLAND KÜLPOLITIKA ÉS A MAGYAR FORRADALOM

A második világháborút követő első évtizedben Hollandiának nem volt kifejezett „Kelet- 
politiká”-ja. A hagyományos antikommunista szemlélet inkább a Kelet-Európával szem
beni bizalmatlanságot és érdektelenséget erősítette, mintsem az ott zajló események iránti 
érdeklődést. Az 1956-ot megelőző években Németalföld kormánya komoly fenntartásokkal 
viseltetett a két szuperhatalom között kialakuló úgynevezett békés egymás mellett éléshez.
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A holland politikusok az 1954-töl 1956-ig terjedd időszakban nem bíztak „Genf szellemé
ben” és kritikusan ítélték meg az Eisenhower-kormányzat „engedékeny” politikáját.2

E. Teixeira de Mattos moszkvai holland nagykövet 1955 májusában azt írta, hogy a 
„békés egymás mellett élés” szovjet irányvonal, és az erre való pozitív nyugati válasz 
nagyobb veszélyt jelent a Nyugat számára, mint a sztálinizmus a maga nyers valóságában.3

1956 márciusában de Mattos utóda, D. J. von Balluseck, korának számos holland 
politikusához hasonlóan, hangsúlyozta, hogy a békés egymás mellett élés egyik veszélyes 
következménye a Szovjetunió egyre növekvő befolyása az afro-ázsiai országokban.4

A holland politikának nem voltak kidolgozott kritériumai a magyar és lengyel erjedés 
megítélésére. Persze, ezek a fejlemények önmagukban is váratlanok voltak. Ki hihette, hogy 
egy sztálinista rezsim ilyen hihetetlen gyorsasággal esik szét? A holland diplomácia 
képviselőinek Budapestről küldött jelentései 1956 tavaszán-nyarán meglehetősen szkepti
kusak voltak, amiket Hágában természetesen senki nem kérdőjelezett meg. Szeptemberig 
tartott, amíg a budapesti holland nagykövet, F. W. Craandijk, végül arra a következtetésre 
jutott, hogy Magyarországon egy átalakulási folyamat zajlik.5

Még ez sem győzte meg a hágai külügyminisztériumot. A Kelet-európai Osztály 
(DEU/OE) október 24-én arra a következtetésre jutott, hogy a magyarországi felkelés csak 
abban az esetben vezethetne sikerre, ha azt a Nyugat katonai eszközökkel támogatná. 
„Hacsak a felkelők nem kapnak valamilyen támogatást a Nyugattól, például fegyvert, 
joggal feltételezzük, hogy a lengyel és magyar kormány továbbra is a helyzet ura marad, 
... mivel jelentős szovjet erők állomásoznak mindkét országban.” Az elemzés külön 
kiemelte, hogy Nagy Imre, az új magyar miniszterelnök, kommunista politikus, és hogy 
„az új magyarországi politikai kurzus csak névleg lenne független Moszkvától”.6

November elsején F. Simons, a Kelet-európai Osztály vezetője végre belátta, hogy 
Magyarországon radikális változások történnek. Ugyanakkor továbbra is kételkedett abban, 
hogy a szovjet hadsereg visszavonul. Simons nyugati katonai nyomásgyakorlást javasolt, 
mert szerinte „lehet, hogy a szovjetek Magyarország esetleges teljes megszállása esetén 
félnének a nyugati katonai beavatkozástól”. H. J. Levelt, az Európai Főosztály (DEU) 
főnöke és Simons felettese, e tekintetben optimistább nézeteket vallott és úgy vélte, hogy 
Moszkva esetleg hajlandó lesz a Nagy-kormányt ideiglenesen hatalmon hagyni.7

2
Duco Hellema: Van de Geest van Geneve tót de Hongaarse Revolutie. Nederland and de Sovjetreiging, 1954/1956 

[Genf szellemétől a magyar forradalomig. Hollandia és a szovjet fenyegetés, 1954/1956], In: J. Hoffenar & G. 
Teitler (ed.), De Koude Oorlog, maatschappij en krijgsmacht in de jaren ’50 [Hidegháború, társadalom és a 
hadsereg az ötvenes években] Hága, SDU, 1992,179-198. pp.
3 Archief Ministerie Van Buitenlandse Zaken [A Külügyminisztérium Levéltára], (a továbbiakban: ABZ), Geheim 
Archief [Titkos iratok], (a továbbiakban: GS), 1956-1965. sz. fond, 912.2. szám, 1856. dosszié, Teixeira de Mattos 
személyes levele Van Tuyll van Serooskerken külügyminisztériumi főtitkárnak, 1955. május 20.
4 ABZ, Departamental Archief [Főosztályi Iratok], (a továbbiakban DA), 9, 913.50. szám, 6811. dosszié, 
„Kelet-nyugati kapcsolatok (általában); a kelet-európai államok kapcsolatai a Nyugattal 1956-ban” Von Balluseck 
4987/278. számú 1956. március 15-i távirata.
5 ABZ, DA, 9,911.31. szám, „Magyarország politikai kapcsolatai és pártjai, 7.1956. aug. 1.-1956. dec. 31.” c
dosszié, Craandijk 1614/621,1671/638 és 1706/661 számú, 1956. szeptember 12., 18. és 26-i táviratai.

Uo. 1956. október 24-i feljegyzés az Európai Főosztály Kelet-Európa Osztályán (a továbbiakban: DEU/OE). 
ABZ, DA, 9,921.312. szám, „Kelet-Európa, magyar felkelés, orosz katonai beavatkozás” 1. a DEU/OE 1956. 

november 1-i feljegyzése az Európai Főosztály megjegyzéseivel.
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A holland politikusok és diplomaták maximalista elképzeléseket tápláltak. A bécsi 
holland nagykövet úgy vélte, a magyar forradalom óriási lehetőség a Nyugat számára, 
amely lehetővé teszi a szovjet befolyási övezet visszaszorítását.8 Ez a megítélés, amely 
magában foglalta a Nagy Imre és politikai nézetei iránti bizalmatlanságot is, a budapesti 
holland követséget éppúgy jellemezte, mint a hágai Kelet-európai Osztály értékeléseit. 
Craandijk nagykövet október 31-én úgy látta, hogy a politikai vezetést Magyarországon 
Mindszenty bíborosnak kellene átvennie. Igaz, három héttel később arra a következtetésre 
jutott, hogy Mindszenty tevékenysége ártott a forradalomnak.9

Az ilyen maximalista következtetéseket más nyugati országok nem osztották. Október 
27-én J. H. van Royen washingtoni holland nagykövet azt jelentette, hogy a konfliktus 
amerikai részről történő megközelítése megfontolt és bölcs. „Számos, State Department- 
beli személy annak az aggodalmának adott hangot, hogy ha a desztalinizálás és a szovjet 
uralomtól való megszabadulás túl gyorsan halad, a folyamat ellenőrizhetetlenné válik és ez 
közvetlenül kihívhatja a szovjet beavatkozást.” Három nappal később Van Royen azt 
jelentette, hogy Dulles külügyminiszter szerint az amerikai kormány belátja, hogy „Az 
oroszok nem tűmének el a jelenleginél kevésbé baráti szomszédos országokat”.10 11

Az amerikai kormány elismerte, hogy Kelet-Európa a Szovjetunió befolyási övezete, 
és cselekvését ennek az elvnek rendeli alá.11

A holland álláspont türelmetlenebb volt. November 9-én H. Freeman Matthews hágai 
amerikai nagykövet azt jelentette Washingtonba, hogy a holland kormányt „komolyan 
aggasztja” az az amerikai terv, hogy az USA gazdasági segítséget nyújtana a Nagy-kor
mánynak. Matthews szerint a holland álláspont az volt, hogy „mindaddig nyomást kell 
gyakorolni ezekre a ’ nemzeti-kommunista’ politikusokra, amíg fel nem váltják őket más, 
nem kommunista vezetők.12

A hollandok a Magyarországnak nyújtandó segítség vonatkozásában katonai alterna
tívákban gondolkodtak, noha valójában a katonai beavatkozás irreális volt. Ily módon a 
holland álláspontban a passzivitás és egy bizonyos cinizmus keveredett. A kormány október 
29-i ülésén Luns külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy amíg a nyugati nagyhatalmak 
semmit sem tesznek, addig nyilvánvaló, hogy Hollandia sem cselekedhet másként.13 Drees 
miniszterelnök kijelentette, hogy a magyarországi fejlemények világtörténelmi jelentősé
gűek, ennek ellenére nem lehet mást tenni, csak várni.

8 ABZ, DA, 9,921.312. szám, „Külföldi reagálás a magyarországi szovjet beavatkozásra.” 1. Star Busman, 1956. 
november 2-i távirata.
9 ABZ, DA, A budapesti holland követség iratai, 911.30. szám, „A budapesti felkelés -  1956-1957” c. dosszié, 
Craandijk 1907/740. és 1940/758. számú, 1956 október 31-i és november 21-i budapesti táviratai.
10 ABZ, GS, 911.31. szám, 1194. dosszié, Van Royen 688. és 695. számú, 1956. október 27-i és 30-i táviratai.
11 Charles Bohlen moszkvai amerikai nagykövet emlékirataiban azt íqa, hogy október 29-én arra kapott utasítást, 
közölje a szovjet vezetőkkel, hogy az „Egyesült Államok sem Magyarországot, sem a többi szovjet csatlós országot 
nem tekinti potenciális katonai szövetségesének.” Lásd Charles Bohlen: Witness to history 1929-1969, New York, 
Norton, 1973.413. p.
12 National Archives, Washington D.C. RG. 57, Box 3440, 755.00(W)/11-956; H. Freeman Matthews hágai 
amerikai nagykövet 1956. november 9-i távirata a hadügyminisztériumnak. 2/NFT szám, Weekly Report No. 44.
13 Algemeen Rijksarchief [Országos Levéltár], (a továbbiakban: ARA) 2.02.05, 404. Box, MR. 1856. szám, az 
1956. október 29-i kormányülés jegyzőkönyve.
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Később, visszatekintőén a moszkvai holland nagykövet arra a következtetésre jutott, 
hogy olyan eseményekre, mint amilyen a magyar forradalom volt, és általában a „nemzeti 
kommunistákra” talán pozitívabban és körültekintőbben kell reagálni. Von Balluseck 
decemberben a következőképpen foglalta össze nyugati kollégáinak az üggyel kapcsolat
ban kialakított általános véleményét: Abból kell kiindulni, hogy a Szovjetunió nem enged
heti ki a markából a kelet-európai csatlós államokat. A Nyugatnak türelmesen kell előse
gítenie a szovjetek visszaszorítását lépésről lépésre. Kezdetben be kell érni valamiféle -  
„Gomulka szakaszának nevezhető -  átmeneti időszakkal, s ezalatt a Nyugatnak nem kell 
ragaszkodnia ahhoz, hogy az új rendszerek így vagy úgy a NATO-t válasszák. Ehelyett 
szabad és esetleg semleges övezetként kellene ezeket üdvözölnie a Nyugatnak.14 Bár 
igencsak kétséges, hogy egy ilyen stratégia lehetővé tette volna, hogy a Szovjetunió 
elfogadja egy semleges és szabad Magyarország létét, a forradalom alatt a holland politikai 
gondolkodásban ilyen elképzelések nem játszottak szerepet.

NOVEMBER NEGYEDIKÉ UTÁN

1956. november 4-e Hollandiában is sokaknak emlékezetes nap volt. Vasárnap és hétfőn 
az összes nagyobb városban a politikai pártok (persze, a kommunistákat kivéve) és a 
szakszervezetek tüntetéseket szerveztek. Ezeken a tömeges megmozdulásokon magasra 
csaptak az érzelmi hullámok. A szovjet beavatkozást a szónokok Hollandia második 
világháború alatti német megszállásához hasonlították. íme, újra bebizonyosodott, mond
ták, mennyire áruló és ördögi hatalom valójában a Szovjetunió. Minden, főleg Szuezzel 
kapcsolatos, nézeteltérést félretéve a Nyugatnak most egységfrontot kell alkotnia. Számos 
tüntetés a holland nemzeti himnusz eléneklésével ért véget.

A sajtó reakciója is igen éles volt. A liberális Algemeen Handelsblad szerint a szovjet 
beavatkozás „rosszabb, mint Hitler szószegései”, és a szovjet zsarnokok megmutatták igazi 
arcukat.15 A legtöbb újság szerint november 4-e egyúttal a Kelet és Nyugat között kialaku
lóban lévő politikai enyhülés korszakának végét is jelentette, s ezt a legtöbb kommentátor 
pozitívan értékelte. A békés egymás mellett élés és a „Genf szelleme”-ként ismertté vált 
irányvonal illúziókba ringatta a Nyugatot -  írta a De Volkskrant című katolikus lap.16 17 
Erősebb NATO-ra van szükség, nehogy még egyszer megtörténjék az, amit most Magyar- 
ország elszenved -  így a szociáldemokrata Hét Parool.11

A szovjet beavatkozás elleni tiltakozás fő céltáblája a Holland Kommunista Párt 
(CPN) volt. A kommunisták elleni támadások élvonalában találjuk a szociáldemokrata 
beállítottságú Munkáspártot, a PvdA-t. Egy Utrechtben tartott tömeggyűlésen H. Vos a 
PvdA nevében felvetette, vajon „tűrhetjük-e továbbra is a kommunistákat a kormányban, 
a tartományi gyűlésekben és a városi tanácsokban”18. Ugyanaznap este E. A. Vermeer, a

14 ABZ, DA, 9, 921.312. szám, „Kelet-Európa, magyar felkelés, orosz katonai beavatkozás.” 3. Von Balluseck 
3007/1305. számú, 1956. december 28-i távirata.
15 Algemeen Handelsblad, vezércikk, különkiadás, 1956. november 5.
16 De Volkskrant, vezércikk, 1956. november 7.
17 Hét Parool, vezércikk, 1956. november 14.
18 Idézi: Hét Vrije Volk, 1956. november 6.
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párt elnöke kijelentette, hogy „aki ez után a vasárnap után kezet fog egy kommunistával, 
az gyilkosságban és árulásban vállal bűnrészességet”.19 Ilyen beszédek után nem csoda, 
hogy november 4-én és 5-én több városban a kommunista párt hivatali helyiségei tömeges 
megmozdulások és zavargások célpontjává váltak. Vasárnap a rendőrség meglehetősen 
ambivalens módon reagált ezekre az akciókra, de a rákövetkező napon -  bizonyos esetekben 
a katonai rendőrséggel és egyéb katonai egységekkel együttműködve -  igen határozottan 
lépett föl. Ez több városban komoly összetűzésekhez vezetett a (főként fiatalokból álló) 
tüntetők és a rendőrség között. A legtöbb újság szerint ennek már semmi köze nem volt 
Magyarországhoz. Az adott politikai körülmények ellenére ezek az összeütközések már 
valóban előrevetették a rendőrség és a fiatal tüntetők közötti, a hatvanas évekre jellemző 
összecsapások árnyékát.

November ötödikén, hétfőn, amikor összeült a holland kabinet, Luns külügyminiszter 
az Egyesült Államokban tartózkodott. Távollétében Drees miniszterelnök vette át ideigle
nesen a külügyminiszter szerepét. Eddig a pillanatig a kormány nem került olyan helyzetbe, 
hogy Magyarország kapcsán igazi döntést kellett volna hoznia, most azonban bizonyos 
konkrét lépésekre volt szükség. Hamarosan kiderült, hogy ez nehezebb, mint arra számítani 
lehetett.

Drees közölte kollégáival, hogy a holland diplomácia képviselőit utasította, ne vegye
nek részt az Októberi Forradalom ünnepén adott szovjet fogadásokon. Ez bizony igen 
gyengécske szankció volt. Amikor az esetleges gazdasági illetve kulturális szankciók 
kerültek szóba, a dolog már korántsem ment ilyen egyszerűen. A kabinet nem tudott 
megegyezni egy, a Szovjetuniót vagy a kelet-európai országokat érintő kulturális bojkott 
kérdésében. A gazdasági szankciókról a pénzügyminiszter javaslatára úgy döntöttek, hogy 
ne hozzanak „a pillanatnyi hévnek engedve” elhamarkodott döntést.20

Másnap Drees miniszterelnök felszólalt a holland alsóházban, ahol a hangulat legalább 
annyira forró volt, mint a parlamenten kívül. L. G. Kortenhorst, az alsóház elnöke, 
megemlékezett a szovjet beavatkozásról és fölszólította a Házat, adjon hangot „egy büszke 
és bátor nép ellen elkövetett arcpirító támadás fölötti szent haragjának, amely nép a 
kereszténység történetében vezető szerepet játszott a sötétség ördögi erői elleni harcban”. 
Drees sokkal nyugodtabb hangon szólt és megismételte, hogy „Hollandia nem tud konkrét 
segítséget nyújtani”. Bár a szovjet beavatkozásnak köszönhetően a békés egymás mellett 
élésnek búcsút lehet mondani, a kabinet úgy döntött, nem szakítja meg a diplomáciai 
kapcsolatokat sem a Szovjetunióval, sem Magyarországgal, „tekintettel azokra a negatív 
következményekre”, amelyek egy ilyen lépéssel járnának.21

Annak ellenére, hogy Hollandia kemény antikommunista vonalat képviselő ország 
hírében állt, az ország a Magyarország elleni agresszióval szemben továbbra is csak szerény 
lépésekre szánta el magát. November 19-én a kabinet úgy döntött, befagyasztja a Szovjet
unióval meglévő kulturális és sportkapcsolatait, de döntött arról is, hogy ugyanezeket a 
kapcsolatokat továbbra is fönntartja a többi kelet-európai országgal. A Holland Olimpiai

19 Idézi: W. Gortzak, Hongarije 1956; een poging tót relativering. [Magyarország: kísérlet egy elfogulatlan 
megközelítésre] De Gids, Vol. CIXXX No. 6/7,1966. szeptember, 103. p.
20 ARA, 2.02.05,404. Box, MR 1861. szám, az 1956. november 5-i kormányülés jegyzőkönyve.
21 Handelingen Twede Kamer [Alsóházi ülések jegyzőkönyve] 1956-1957 105. p. és 217-218 pp.
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Bizottság követte a kabinet példáját és bejelentette: nem szándékozik részt venni a 
melbourne-i olimpiai játékokon.22

Összességében tehát a Szovjetunió elleni konkrét politikai szankció csak a kulturális 
kapcsolatok felfüggesztése és a szovjet diplomáciai fogadások bojkottja volt. Az utóbbi az 
összes nyugati diplomata közös akciója volt, de ez az egységfront is két hónapon belül 
szétesett. December 27-én Von Balluseck jelentette Moszkvából, hogy a román állami 
szintű látogatás kapcsán a szervezett fogadásokon megjelent több nyugati kollégája. Egy 
héttel később Von Balluseck azt írta, hogy minden visszatért a rendes kerékvágásba: látták, 
amint Charles Bohlen amerikai nagykövet szóba elegyedik Gromiko külügyminiszterrel. 
A „diplomáciai fogadások háborúja” ezzel véget is ért.23

Ehhez hasonlóan fejlődött Hollandia és a Kádár-kormány viszonya is. Az ugyan 
nyilvánvaló volt, hogy ez a kormány a szovjet beavatkozás szülötte és semmiféle demok
ratikus legitimációja sincs, viszont nem ez volt az egyetlen antidemokratikus rezsim, 
amellyel Németalföld kormánya normális diplomáciai kapcsolatot tartott fenn. A hol
land diplomaták jelentései szerint más nyugati országok is többé-kevésbé tárgyszerűen 
és üzleti szellemben alakították viszonyukat a Kádár-kormánnyal. Mint már említettük, 
a holland kormány is úgy határozott, hogy fönntartja Magyarországgal a diplomáciai 
kapcsolatokat.

Ettől függetlenül azonban a holland külpolitika igyekezett a kádárista Magyarországot 
és annak képviselőit elszigetelni. 1956. november 16-án C. W. A. Schiirmann, Hollandia 
állandó ENSZ-képviselője azt az utasítást kapta, hogy a mandátumvizsgáló bizottságban 
ne fogadja el az új magyar ENSZ-képviselők megbízólevelét.24 Ugyanakkor más nyugati 
államok, különösen az amerikaiak, nem vállalkoztak arra, hogy idáig elmenjenek. A 
következő évben Hollandiának a Kádár-kormánnyal kapcsolatban kialakított viszonyá
ra az eddiginél kevésbé elnéző magatartás volt jellemző, amelynek során kerültek 
minden közvetlen érintkezést a magyar diplomácia képviselőivel. Végül azután ez a 
bojkott is lassan elhalt, bár időben így is tovább tartott, mint az, amelyiket a Szovjet
unióval szemben alkalmaztak. 1957 novemberében a Külügyminisztérium engedélyez
te Craandijk nagykövetnek, hogy részt vegyen azon a fogadáson, amelyet Dobi elnök 
tiszteletére adtak.25

22
Ez valóban figyelemre méltó gesztus volt, mivel a nyugat-európai országok közül csak Spanyolország járt el 

hasonlóképpen.

23 ABZ, GS, 921.312. szám, 2120. dosszié, Von Balluseck 106. és 111. számú, 1956. december 27-i és 1957. január 
5-i táviratai.

24 ABZ, DA, 999,999.214. szám, ENSZ (Magyarország) c. dosszié 2. „A magyar kérdés az ENSZ-ben 1957. jan. 
1.-1957. jún. 30”. (A holland ENSZ-képviseló jelentése a napirend 67. pontjáról: A magyarországi helyzet.)

ABZ, DA, 9,913.50. szám, „Kelet-Nyugat, a Nyugat diplomáciai kapcsolatai a Szovjetunióval és a csatlós 
államokkal az 1956. novemberi szovjet beavatkozás után”. A Külügyminisztérium 163626/401. számú, 1957. 
november 28-i távirata. -  Itt még lehetett arra hivatkozni, hogy ez a fogadás kivételes eset, mivel Dobi nem a 
Kádár-féle politikai elithez tartozott, tekintettel arra, hogy kinevezése 1956 előtt történt. Néhány hónappal később 
áronban Craandijk már arra kapott engedélyt, hogy részt vegyen egy fogadáson, amelyet Münnich Ferenc 
miniszterelnökké történt kinevezése alkalmából tartottak.
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SZUEZ ÉS BUDAPEST HÁGÁBÓL NÉZVE

A magyar forradalom és a szuezi válság egyaránt novemberben érte el legkritikusabb 
szakaszát. Szuezzel kapcsolatban Hollandia álláspontja közelebb volt a brit és francia 
állásponthoz, mint sok más, a konfliktus által közvetlen módon nem érintett országé. Ennek 
oka elsősorban a volt gyarmattartónak az olyan afro-ázsiai politikai vezetőkkel szembeni 
ellenszenve volt, mint Nasszer egyiptomi és Szukamo indonéz elnök. A holland politikusok 
-  s főleg Luns külügyminiszter -  helytelenítették az ENSZ fellépését Nagy-Britannia és 
Franciaország ellen, amit az USA támogatott. Általánosabban fogalmazva: Hollandia 
bizalma megingott az ENSZ-ben. A szuezi válság alatt kialakult koalíció a kommunista 
országok és semleges afro-ázsiai blokk között csak megerősítette a holland politikának az 
ENSZ-szel szembeni fenntartásait.26

Mind a szuezi válság, mind a magyar kérdés november negyedikén az ENSZ Közgyű
lése elé került az „egyesülés a békéért” eljárás keretében hozott határozatokkal összefüg
gésben, ami csak bonyolította a helyzetet. A hágai minisztérium -  Schürmann állandó 
ENSZ-képviselőnek adott utasításában -  hangsúlyozta, hogy a közgyűlés döntéseinek 
legnagyobb kockázata abban áll, hogy „a szovjet invázió mind a szavakban, mind pedig az 
eljárás módját illetően egy szintre kerül a szuezi angol-francia akcióval.” Ez pedig teljes
séggel helytelen és igazságtalan lenne. Az angol-francia akció célja, legalábbis elvben, a 
nemzetközi jog érvényesítése volt. Ezzel szemben a szovjet beavatkozás teljesen törvény
telen. A szovjet intervenció megmutatta, hogy Nagy-Britannia és Franciaország akciójának 
elítélése úgy, ahogyan azt az Egyesült Államok szeretné, súlyosan kifogásolható. Ha lehet, 
Schürmann-nak egy olyan határozatra kell szavaznia, amely Magyarországot ENSZ ellen
őrzés alá helyezné. Egy ilyen határozat természetesen sohasem valósulna meg, de legalább 
aláhúzná a francia és a brit magatartás visszafogottságát a Szovjetunióéval szemben, az 
előbbiek ugyanis hajlandók elfogadni ENSZ-csapatok jelenlétét a Csatorna angol-francia 
haderők által elfoglalt részében.27

A holland delegáció támogatta a Közgyűlésnek a Szovjetuniót és a Kádár-kormányt 
elítélő határozatait. November 10-én egy újabb határozatban ismét elhangzott a szovjet 
kivonulásra, szabad választások megtartására és az ENSZ-megfigyelők elfogadására vo
natkozó követelés. Schürmann azt javasolta, hogy paragrafusonként szavazzanak. A sza
vazás után elmagyarázta, hogy kérésének célja az volt, hogy látni lehessen, hogyan 
szavaznak az úgynevezett semleges országok. A megjegyzést a semleges országok delegá
ciói igen sértőnek találták. A holland képviselő szerint néhányan közülük semmi könyörü- 
letet nem tanúsítottak a magyar néppel szemben, míg ugyanakkor más afro-ázsiai delegá
tusok elég bátornak mutatkoztak ahhoz, hogy az összes paragrafust támogassák. „Köszö- 
netemet fejezem ki a semleges blokk azon delegátusainak, akiknek volt bátorságuk így 
szavazni”, fejezte be Schürmann.28

26 Lásd: Duco Hellema, „Backing Britian, the Netherlands and the Suez Crisis”, Diplomacyand Statecraft, Vol. 
IV. No 1. March 1993.37-58. pp.
27 ABZ, GS, 921.322. szám, 2142. dosszié, a Külügyminisztérium 18. számú, 1956. november 4-i távirata a New 
York-i ENSZ-képviseletnek.
28 ABZ, DA, 999, 999.214. szám, ENSZ (Magyarország) „A magyar kérdés az ENSZ-ben” 1. 1956. november
december.” „Rövid áttekintés a magyar kérdés vitájától az ENSZ-ben -  1956. okt. 27. -  nov. 21.” feljegyzés a 
Nemzetközi Szervezetek Főosztályán (DIÓ) (dátum nélkül).
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Amikor Luns külügyminiszter november 28-án felszólalt a Közgyűlésen, hallgatósá
gát azzal vádolta, nem egyenlő mércével mér: „Sajnálatosnak tartom, hogy az ENSZ-ben 
folyó politikai viták során egyre több jel mutat arra, hogy hiányzik az intellektuális 
kiszámíthatóság. Országomban az embereket mélységesen megdöbbenti az a tény, hogy 
számos delegáció kevésbé bizonyult készségesnek a magyar tragédia kapcsán összehangolt 
cselekvésre, mint a közel-keleti fejlemények megtárgyalására.” Luns burkoltan Hammarsk- 
jöld ENSZ-főtitkár, valamint az USA szerepét is bírálta: „olyan nincs, hogy az ember az 
Alapokmányra hivatkozik az angol-francia akció kapcsán, miközben a könyörület és 
szánalom legkisebb jele nélkül egyszerűen nem vesz tudomást arról a küzdelemről, amelyet 
egy nép folytat a szabadságáért”.29

Mind Schürmann, mind pedig Luns fellépése jelzi, hogy Hollandiát mennyire foglal
koztatta a semleges országok álláspontja, különös tekintettel a szuezi válságban játszott 
szerepükre. Novemberben úgy tunt, hogy néhány afro-ázsiai semleges ország elvesztette 
Moszkvába vetett bizalmát és hajlandó volt támogatni a Szovjetuniót és a Kádár-kormányt 
elítélő határozatokat. Decemberben a Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Osz
tálya (DIÓ) arra figyelt föl, hogy India, amely egyfelől ellenezte az angol-francia akciót, 
másfelől megpróbált semleges és közvetítő szerepet játszani Magyarországgal kapcsolat
ban, az ENSZ-ben diplomáciai vereséget szenvedett. A DIÓ ebből azt a következtetést 
vonta le, hogy az ENSZ a magyar kérdés kapcsán „öntisztuláson és pedagógiai tapasz
talatokon esett át”. Az afro-ázsiai blokk már nem képezett politikai egységet, a Szovjetunió 
hírnevét pedig súlyosan megtépázták a fejlemények.30

Hágában bizonyos országoknak, elsősorban az Egyesült Államoknak 1956 őszén 
játszott szerepe komoly neheztelésre adott okot. Amikor 1957-ben az ENSZ Különbizott
ságának jelentése Magyarországról az ENSZ Közgyűlése elé került, a holland diplomácia, 
más nyugati államokkal együtt, tervezett egy külön jelentést a szovjet intervencióról, de 
ebből végül nem lett semmi.31 * 1957 szeptemberében ismét született egy határozat a 
Szovjetunióval szemben - ,  amelyet néhány „semleges” afro-ázsiai ország ismét támoga
tott. Ez kielégítő eredménynek számított, és a Külügyminisztérium elégedett is volt. 
Ugyanakkor az ENSZ keményebben is felléphetett volna. Az amerikaiak engedékenysége 
miatt a magyar ENSZ-képviselők megbízólevelét ismét nem utasították el. A legtöbb 
delegáció, jogi és opportunista alapon” nem volt hajlanó megkérdőjelezni a megbízóleve
lek törvényességét. Hollandiának és a néhány hozzá hasonló országnak nem volt elég ereje 
szembefordulni a többséggel.33 1957 végére a holland külpolitika kénytelen volt belátni, 
hogy a ,miagyar kérdés” számára lezárult.

29 ABZ, DA, 999,999.214. szám, „A magyar kérdés az ENSZ-ben 1.1956. november-december”.
30 Uo., a DIÓ feljegyzése, 1956. december 15.
31

Az ENSZ különbizottságának jelentése a magyar helyzetről. Az ENSZ Közgyűlésének hivatalos iratai. 
Tizenegyedik ülésszak 18. számú melléklet (A/3592). 1956 november-decemberében a budapesti holland követség 
a nyugati diplomáciai képviseletekkel közösen egy olyan jelentés megírására tett kísérletet, amely a szovjet 
beavatkozással foglalkozott volna. A hágai minisztérium pozitívan reagált, más országok azonban vonakodtak 
ebben részt venni, illetve óvatosabbnak bizonyultak.

Hongarije en de Verenigde Naties; april 1957. january 1958, [Magyarország és az ENSZ 1957. ápr.-1958. jan.j 
Ministerie van Buitenlandse zaken, No. 51, Hága, Staatsdrukkerij, 1958,15. p.
33 Uo. 31. p.

103



MAGYAR MENEKÜLTEK HOLLANDIÁBAN

A november 4-i szovjet beavatkozás után a menekültek tömegei hagyták el Magyarorszá
got. Utólag néhány holland újság bírálta a nyugati diplomáciai képviseleteket, amiért a 
szovjet intervenció napjaiban olyan passzív magatartást tanúsítottak. Ami a holland követ
séget illeti, a holland külügyminisztérium visszautasította ezt a vádat. Mindazonáltal a 
Craandijk követ jelentései arra utaltak, hogy a holland követség ajtajai a november negye
dikét kővető néhány napban valóban zárva maradtak, és a politikai menedékjogot kérőket 
pedig visszautasították. Craandijk ehhez annyit fűzött hozzá, hogy „az ember nem tudhatja, 
tulajdonképpen ki is az, aki éppen menedékjogot kér”. „Én csak fegyvertelen ellenállóknak 
adok menedékjogot, ha közvetlen életveszély áll fenn.”34

Craandijk hozzáállása már előrevetítette a holland kormány vonakodó magatartását 
a magyar menekültekkel kapcsolatban. Mégis, november ötödikén a kabinet gyors és 
hatékony döntést hozott, hogy ezer magyar menekültet befogadnának. Egy héttel később 
M. A. M. Klompé népjóléti miniszter arról tájékoztatta a kabinetet, hogy az ENSZ 
Menekültügyi Bizottsága kérte Hollandiát, hogy fogadjon be egy 1300 főből álló magyar 
menekültcsoportot, tekintettel az ausztriai menekülttáborokban kialakult helyzet tarthatat
lanságára. Rövid habozás után a kabinet ennek a kérésnek eleget is tett. Egy héttel később 
Klompé miniszter javasolta a kormánynak, hogy a magyar menekültek számát emeljék föl 
kétezerre.35 Ezúttal Drees miniszterelnök csak vonakodva fogadta el a javaslatot. Rámuta
tott, mennyire nehéz Hollandia gazdasági helyzete, különösen a lakásgondok tekintetében. 
A szociális ügyekért és a lakásépítésért felelős miniszterek azonban másképpen érveltek: 
szerintük a magyar menekültek jelenléte minden valószínűség szerint csökkentené az 
ország munkapiac munkaerőhiányból fakadó gondjait. Erre azután Drees miniszterelnök is 
igent mondott.36

Ezzel azonban még nem került pont az ügy végére. November 26-án a Menekültügyi 
Bizottság újabb kéréssel állt elő: Kompié miniszter javaslata szerint a kabinet tartózkodási 
engedélyt adhatna bebocsátást kérő magyaroknak azzal a feltétellel, hogy ez az újabb 
menekültcsoport végül más célországot választ, és tovább emigrál. Drees miniszterelnök 
kijelentette, a menekülteknek alá kellene írniuk egy nyilatkozatot, amelynek értelmében 
hollandiai tartózkodásuk csak ideiglenesnek tekintendő és—amint ezt Drees megfogalmaz
ta -  számíthatnak arra, hogy „szállásuk nem lesz éppen tökéletes”.37

Természetesen naivnak bizonyult az a feltételezés, hogy más országok hajlandók 
lesznek a csoportot átvenni. A Hollandiába befogadható menekültek számát végül három
ezerre kellett emelni. Decemberben a kormány elhatározta, hogy a szükségből erényt 
kovácsol és megpróbál bányászokat toborozni az ausztriai menekülttáborokban, de ez végül 
nem volt nagyon sikeres. Ráadásul több felsőházi képviselő bírálta a kormányt, hogy ilyen 
opportunista módon viszonyul a kérdéshez. Drees miniszterelnök magyarázatként annyit

34 ABZ, A budapesti holland követség iratai, 911.30. szám, Craandijk 1920/744. számú, 1956. november 10-i 
távirata.
35 ARA, 2 ,02.05,404. Box, MR 1865. szám, az 1956. november 12-i kormányülés jegyzőkönyve.
36 Uo. MR 1867. szám, az 1956. november 19-i kormányülés jegyzőkönyve.
37 Uo. MR 1868. szám, az 1956. november 26-i kormányülés jegyzőkönyve.

104



mondott, hogy Hollandiának szüksége van bányászokra, mivel a közelmúlt belgiumi 
bányaszerencsétlensége óta nehéz olasz bányászokat találni.

Mindent összevéve, a nagy szavaktól eltekintve a holland kormány úgy viselkedett, 
mint egy szigorú könyveld. A Hollandiába beengedett menekültek száma a többi nyugat
európai országéhoz képest alacsony volt. A felmerüld költségeket többnyire jótékonysági 
szervezetek fedezték, az állami kiadásokat a lehetd legalacsonyabb szinten tartották. A 
kormány azokat a menekülteket preferálta, akik a holland társadalomban hasznos szerepet 
vállalhatnak, és ez a szempont érezhetd volt abban a rendkívül óvatos magatartásban, ami 
a budapesti követségen a vízumok kiadását jellemezte. Craandijk november 24-i jelen
tésében ez áll: „Akik végül az én segítségemmel útnak indulnak, politikai értelemben 
mindenképpen megbízhatók és nem szegények.” Az ausztriai menekülttáborokban működd 
holland csoport, amely a bevándorlók kiválasztását végezte, azt az utasítást kapta, hogy ne 
csak kommunistákat, ÁVH-ügynököket és bűnözdket szűrjenek ki, de cigányokat se 
engedjenek be.38

1956 HATÁSA

Milyen következtetéseket vontak le a holland politikusok a magyar forradalom kimenete
léből? Számos holland politikus azon a véleményen volt, hogy a Nyugatnak nem voltak 
eszközei a magyarországi szovjet beavatkozással szemben, tekintettel a nyugati blokk 
politikai és katonai gyengeségére. Az 1956. decemberi katonai költségvetési vitában a 
legtöbb alsóházi képviseld arról beszélt, hogy a NATO-t meg kell erősíteni, és a szuezi 
válság során előtűnt NATO-n belüli széthúzást meg kell szüntetni. Amint azt egy, a 
kálvinista „Forradalom-ellenes Párt”, az ARP, képviselője megjegyezte: Hollandia feladata 
„más országokkal való szoros együttműködésben komolyan harcolni azért, hogy a Magyaror
szághoz hasonló országokban véget éljen az elnyomás és a szolgaság”.39 Ebben az összes 
politikai párt -  a kommunisták kivételével -  egyetértett. A szociáldemokrata Munkáspárt 
elnöke, E. A. Vermeer kijelentette: „Katonai erőfeszítéseink sokat segítenek Kelet-Európa 
nemzeteinek... Szilárd magatartásunk bátorságot ad majd nekik az ellenálláshoz, még ha 
puszta kézzel is kell szembeszállniuk az orosz erőszakkal.”40

Több képviselő megvetően nyilatkozott azokról, akik az előző évek során azzal 
érveltek, hogy az enyhülés lehetővé tette a katonai kiadások csökkentését. A békés 
egymás mellett élésről bebizonyosodott, hogy az nem más, mint veszélyes illúzió, és a 
nyugati katonai védelemnek a lehető legjobbnak kell lennie. H. A. Korthals konzerva
tív-liberális képviselő kifejtette, hogy Magyarország példája bebizonyította, hogy a 
„békés egymás mellett élés és ehhez hasonló kifejezések pusztán üres frázisok”.41 Ilyen 
körülmények között természetes volt, hogy az alsóház elfogadta C. Staf védelmi miniszter

38 Lásd A. Kövi: Hongaarse immigratie na 1956 [Magyarok bevándorlása 1956 után], In: Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 1987.446. p.
39,Hendelingen Tuede Kamer [Alsóházi ülések jegyzőkönyve] 1956-1957,173. p.
40 Uo. 176. p.
41 Uo. 203. p.
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nek a holland hadsereg átszervezésére vonatkozó tervezetét, amely a fegyveres erőket 
felkészítette egy atomháborúra.

A holland közvélemény is aktívan reagált a magyar forradalomra és különösen a 
szovjet beavatkozásra. Bár a tüntetések néha a rendőrség és a fiatalok összecsapásához 
vezettek, az összes nagyobb város népgyűlésein a hollandok az események súlyához illő 
méltósággal tiltakoztak. A kormány külpolitikai irányvonala is kifejezni látszott a holland 
közvéleményt. Az a tény, hogy Hollandia álláspontja a többi nyugati országénál keményebb 
vonalat tükrözött, azt a látszatot kelti, mintha ez a kommunistaellenesség hosszú hagyomá
nyának új és „hamisítatlan” megnyilvánulása lett volna. Ugyanakkor a holland külpolitiká
ban sok opportunizmus és mögöttes szándék rejlett. Számos politikus nagy szavait és 
szélsőséges álláspontját jórészt olyan indítékok határozták meg, amelyeknek csak kevés 
köze volt Magyarországhoz.

A Magyarországgal kapcsolatos holland álláspont mögött az angol-francia Szuez-po- 
litika támogatása állt, vagy általánosabban fogalmazva, a semleges afro-ázsiai országok 
Nyugat-ellenes politikájával való szembenállás és az Egyesült Államok politikájának 
kritikus megítélése. Ebben a vonatkozásban a Külügyminisztérium megelégedéssel kons
tatálta a magyarországi szovjet beavatkozás politikai következményeit. Emellett a magya
rok tragédiáj a megmutatta, hogy a „békés egymás mellett élés” nem egyszerűen naiv illúzió, 
hanem a Nyugatra igen veszélyes jelszó is. Az, ami Magyarországgal történt, mindenki 
számára világossá tette, hogy a Nyugatnak erősnek és szilárdnak kell lennie, hogy szükség 
esetén szemben állhasson mind a szocialista, mind pedig a semleges országokkal.

A magyar tragédia a holland társadalomra figyelemre méltó szociális és politikai hatást 
gyakorolt. Egy történelmi pillanatra nemzeti konszenzus jött létre a változó és bizonytalan 
Hollandiában: „Milyen szerencsések is vagyunk, hogy Hollandiában élhetünk!” A novem
ber 4-i és 5-i tömeggyűléseken -  hónapokig tartó politikai konfliktusok után, amelyek a 
negyedik Drees-kormány megalakulását kísérték -  a demokratikus politikai pártok és a 
szakszervezetek képviselői egy egységes nép nevében szónokolhattak. Ez a pillanatnyi 
konszenzus, persze, hamarosan elmúlt, és az élet visszatért a rendes kerékvágásba. A 
novemberi gyűlések lelkes hangulatában a szónokok fogadalmat tettek, hogy Hollandia a 
lehetőségeihez mérten minden segítséget megad majd a magyar népnek. Alig néhány nappal 
később a holland kormány nehézkes magatartása rávilágított az ötvenes évek gazdasági 
realitásainak kijózanító erejére. Azt persze senki nem tagadja, hogy a magyar menekülteket 
meleg fogadtatásban részesítették Hollandiában, de befogadásuk végül is igen szerény 
hozzájárulás volt a magyar nép ügyéhez.

Hollandia szempontjából a magyar forradalom igen fontos esemény volt. Fontos volt 
a holland közvélemény és a holland külpolitika szemszögéből egyaránt. Ugyanakkor a 
nemzetközi fórumokon Hollandia igen kevés konkrét eredményt ért el. De ez nemcsak egy 
olyan viszonylag kis országra áll, mint Hollandia. Hatalmasabb szomszédaink sem tudtak 
vagy akartak többet tenni.

Fordította: Valló Péter
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