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1956 -  FINNORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG

A Finn Köztársaság és a Magyar Királyság közötti élénk kulturális kapcsolatok, melyek 
csúcspontjának az 1938-ban aláírt kulturális egyezmény tekinthető, gyakorlatilag megsza
kadtak azzal, hogy Németország megszállta Magyarországot 1944 tavaszán. Ezen a tényen 
nem változtatott, hogy a német megszállókat oroszok váltották fel; a testvéri érzés eltűnt és 
a régi kapcsolatok megszakadtak.

A Finn-Szovjet Társaság mintájára baloldali szolidaritási szervezetként alakult meg 
1950. október 10-én a Finn-Magyar Társaság, amelybe először inkább csak kommunisták 
és a népi demokratikus mozgalomhoz közel álló személyek léptek be. Azt követően, hogy 
magyar részről 1954-ben kezdeményezték a régi kulturális egyezmény felújítását, a baráti 
társaság baloldali jellege lassan teherré kezdett válni. A Magyar Népköztársaság követeként 
Szipka József aktívan igyekezett a kapcsolatokat bővíteni. A finn politikai és társadalmi 
élet vezető személyiségei között a legjelentősebb visszhangra a finn néprajzkutatók és 
nyelvészek körében talált. A társaság tagja lett Kustaa Vilkuna professzor is, akinek -  
tudomásom szerint -  ekkoriban is folytatódott a levelezése a háború előtti időkből jól ismert 
magyar kollégájával, Ortutay Gyulával, a magyar politikai élet egyik prominens alakjával.

1956 nyarára már ott tartott a kulturális egyezmény előkészítése, hogy még az év 
folyamán aláírták volna a szerződést. Budapesten az UMKL Külügyi anyagában tárolt, 
Helsinkiből küldött Szipka-féle követi jelentések utalnak arra a tényre, hogy -  Vilkuna 
szavaival -  Kekkonen „szabad jelzést adott” az egyezménynek. A finnek könnyebben 
építhették a kapcsolatokat Magyarországgal azt követően, hogy Finnország és a Szovjet
unió között 1955-ben műszaki-tudományos együttműködésre vonatkozó egyezmény jött 
létre. Szipka tevékenysége nyomán kedvező előrelépés történt, a baráti társaság tagjai mind 
szélesebb körből kerültek ki. 1956-ban már megelégedéssel jelenthette a budapesti Külügy
minisztériumnak, hogy számos ismert és tekintélyes személyiség lépett be a társaságba, 
közöttük Kustaa Vilkuna és Lauri Hakulinen professzor, Kauno Kleemola miniszter és Ahti 
Karjalainen, aki Kekkonen köztársasági elnök titkárságának vezetője volt. Ezt Budapesten 
-  teljes joggal -  a Magyarországgal való kapcsolatok újjáéesztése irányában tett pozitív 
finn lépésként értékelték.

Még 1956-ban megszületett az első finn-magyar testvérvárosi kapcsolat is Lahti és 
Pécs között.

A Magyarországon októberben kitört válság miatt a kulturális egyezmény azonban 
elvesztette aktualitását; aláírására majd csak 1959-ben került sor.

Az SZKP XX. kongresszusa után várható volt, hogy a változások szele meg fogja rázni 
Európa keleti részét. A krízis fékezhetetlen ereje azonban -  legalábbis a finneket -
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meglepetésszerűen érte. Folyamatosan figyelemmel kísérték a helyzet alakulását: pl. az 
ország legnagyobb napilapja, a Helsingin Sanomat 1956. október 2-án a bécsi Die Presse-1 
idézve adta hírül, hogy Tito és Hruscsov jaltai tárgyalásain felmerült többek között a szovjet 
csapatok kivonása Magyarországról és Romániából; ezzel egyidejűleg tudósítottak arról, 
hogy komoly zavargások törtek ki Poznanban, ahol a rendőrség és az állambiztonsági 
szervek tüzet nyitottak a tüntetőkre. A több halálos áldozatot követelő esemény következ
tében egész Lengyelország politikai válságba sodródott.

A Helsingin Sanomat hírt adott Rajk, Pálffy, Szőnyi és Szalai október 6-i budapesti 
rehabilitálásáról és újratemetéséről. Egy héttel később a lap a Budapest és Belgrád közötti 
kapcsolatok felmelegedéséről tudósított, valamint egy magas rangú párt- és kormánykül
döttség Jugoszláviába érkezéséről. Farkas Mihály és Vladimír letartóztatását, valamint 
Rákosi kizárását a politikai életből annak jeleként értékelték, hogy Magyarország a titoiz- 
mus útjára lépett.

A finn előítéletekre viszont nem volt jelentős hatással az októberi válság; csak tovább 
erősítette a korábbi értékeléseket. A Suomen Sosialidemokraatti pl. október 20-i vezércik
kében a következőket írta:

„Nem lehet puszta véletlennek tekinteni, hogy miközben a magyar vezetés Jugoszláviába 
utazott, pártlapjuk, a Szabad Nép helyesnek látta leszögezni: nem minden jó a moszkvai kommunista 
vezetéstől származik, s nyilatkozataikat nem kell automatikusan követendő irányvonalnak tekinteni. 
A szinte tragikomikus újratemetések a maguk részéről kiváló bizonyítékai annak a komoly megtisz- 
tulási igénynek, amely jelenleg előretörőben van a népi demokráciákban, s igazolja, hogy ezek az 
országok önálló utat szeretnének követni. Túl sokat viszont nem lehet várni ezektől az eseményektől. 
A kommunizmus az kommunizmus marad, legyen akár Gerő, Rákosi -  vagy Tito -  is az élén. De ha 
ez az eijedés a jelenleginél egy valamelyest függetlenebb zóna kialakulásához vezetne Kelet és Nyugat 
között, akkor ennek igen jelentős szerepe van az európai béke szempontjából. És teret nyitni szabadabb 
szeleknek ott, ahol eddig csak az egyetlen ortodoxia vastörvényét ismerték, idővel nagy jelentőséggel bírhat.”

A magyar diákmegmozdulásokról és többek között a budapesti műegyetemisták 
követeléseiről ugyan beszámoltak a lapok az elkövetkező napokban, de ezek többnyire a 
lengyel események árnyékában maradtak: amennyiben Gomulka és a párt kezéből kicsúsz
na a hatalom, fennállna a veszély, hogy Moszkva elveszti Lengyelországot. Ez pedig 
veszélyeztetné Hruscsov pozícióját a Kremlben.

Az október 23-i budapesti nagy tüntetésről érkezett hírek hatására október 24-én 
összeült a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottsága, hogy megvitassa a nemzetközi 
helyzetet, különös tekintettel a lengyel és magyar eseményekre. Az értekezlet a követke
zőket szögezte le:

a lengyel helyzet a megnyugvás jeleit mutatja; a lengyel munkások nem hagyják magukat 
megfosztani a szocializmus vívmányaitól és a lengyel nép meg kívánja őrizni a Szovjetunióhoz fűződő 
jó viszonyát;

-  megállapítható, hogy az eddigi információk alapján nem lehet pontosan megítélni a helyzetet 
az említett országokban, így pl. a szélsőséges nacionalista elemek szerepét a magyarországi esemé
nyekben stb. Azonban nyilvánvaló, hogy a reakciós és külföldi erők mindenáron a kapitalizmus 
restaurációjára törekednek ebben az országban.”

A Nemzeti Koalíció (konzervatívok) Uusi Suomi c. napilapjának szerkesztője, Matti 
Pirhonen arról számolt be, hogy milyen jelentős visszhangot váltottak ki Magyarországon 
a Lengyelországból érkező hírek:

„Bár vasárnap még nem tudtak Budapesten a lengyel eseményekről, a hír gyorsan terjedt és a 
nemzeti erők már hosszabb ideje készítik elő a közhangulatot nagy és sorsdöntő változásokra.”
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A lapok október 25-én reagáltak először nyomatékosabban, ekkor a Helsingin Sarló
mat így ír vezércikkében:

,A vasfüggöny mögött Magyarországon egy dráma játszódott le, amely emlékeztet mindazokra 
a korábbi szabadságmozgalmakra, amelyeket az ország történelme során erőszakkal és idegen haderők 
segítségével vertek le. A népi demokráciákban zajló mozgolódás, amely nagyobb belső és külső 
szabadságra törekszik s amely Lengyelország esetében a nemzeti erők győzelmével végződött, úgy 
látszik, Magyarországon más kimenetelő lesz. Igaz ugyan, hogy a korábban titoizmusa miatt félreál
lított Nagy Imre most hatalomra került és a »lázadók« megnyugtatása céljából ígéreteket tett a 
demokratizálásra, viszont tény marad, hogy a tüntetéseket erőszakkal verték le mind magyar, mind 
orosz csapatok segítségével. Hogy a magyar népfelkelésben egyúttal a kommunizmus ellen harcol
tak-e, azt az eddigi hiányos információk alapján lehetetlen megállapítani. Mindenesetre a hatósági 
intézkedések nyilvánvaló félelmet tükröznek. A tömegbe lövetés a békés egymás mellett élés 
korszakában nem válik sem a magyarok, sem pedig az országban állomásozó megszálló csapatok 
becsületére. Kellemetlen helyzetbe hozza azokat a kormányokat, amelyek mindezért felelősek. A finn 
nép mélyen együtt érez magyar testvémépével szenvedéseinek és megpróbáltatásainak napjaiban.”

Az Uusi Suomi csak referált vezércikkében a nemzetközi hírügynökségek nyomán. A 
Suomen Sosialidemokraatti azonban október 25-én állást foglalt a történtekkel kapcsolatban:

„Várható volt, hogy Magyarország lesz a következő színtere annak az eseménysorozatnak, 
amelyet a múlt hétvégi gyors és dramatikus fordulatok indítottak el Lengyelországban. A lengyelek 
meglepően gyorsan tisztázták a helyzetet... és legalábbis jelenleg úgy tőnik, túl vannak a legnehezebb 
fázison. Másképp van Magyarországon. A demokratizálási követelések ott olyan helyzethez vezettek, 
melyet már teljes joggal lehet lázadásnak nevezni... Már nemcsak a kommunista vezetés hatalmi 
harcáról volt szó a követendő irányvonalat illetően, hanem egy olyan kísérletről, amely információink 
szerint az egész jelenlegi rendszert veszélyeztette... A magyar kormány gyors segítségkérése a szovjet 
csapatoktól kiválóan tükrözi a helyzet súlyosságát. A forradalmárok követelésére a miniszterelnöki 
posztot betöltő Nagy Imre már miniszterelnökségének első óráiban késhegyen táncolt: a forradalom 
további folytatása az ő kommunista kormányának gyors végét jelentette volna. Másrészt viszont az 
ilyen fejlődés az országban állomásozó szovjet csapatoknak az eseményekbe való külön kérés nélküli 
beavatkozásához vezethetett volna. Kérésével Nagy olyan döntéstől mentette meg a szovjet vezetést, 
amely az új irányvonalukról való lemondást jelentette volna, s minden propagandaadut a Nyugat 
kezébe adott volna.”

Az Agrárszövetség napilapja, a Maakansa első reakciói óvatosabbak voltak. A lap 
címlapjának szalagcíme október 25-én a magyar eseményekkel szembeni igen kritikus 
viszonyulásról tanúskodik: „Ellenforradalmi kísérlet Magyarországon -  a miniszterelnök
nek megválasztott Nagy Imre a szovjet csapatok segítségét kérte a lázadás leverésére.” 
Vezércikkében a lap világos összefüggést látott az események és Tito között, aki bátorította 
Gomulkát; a lengyel példa pedig bátorította a magyarokat. Az osztrák államszerződés is 
hatással volt Magyarországra, ahol nagyobb függetlenséget és mozgásteret kívántak. A 
Maakansa szerint a magyarok jelenlegi határaikkal is elégedetlenek voltak, méltánytalan
nak tartották azokat.

Kádárnak a párt élére, Gerő helyére kerülését rövid hírben tudatták a lapok. A 
Helsingin Sanomat október 26-án titoistának minősítette Kádárt. Másnap arról számolt be 
a lap, hogy egy Münchenben működő „Magyar menekülttanács” közlése szerint „nemzeti 
kormányt” hoztak létre Pécsett. A Szovjetunió Baltikumban lévőhelyőrségeiben és támasz
pontjain pedig a lengyel és a magyar események miatt megvonták a szabadságokat és 
kimenőket. A Maakansa információi szerint Győrött forradalmi kormány alakult.

Mivel a válság tovább mélyült, a Finn-Magyar Társaság elnöke, Erkki Itkonen 
professzor közölte, hogy ebben a szituációban nem vállalhatja tovább az elnökséget. A
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nemzetközi hírügynökségektől megindult az információk áramlása, s ezek hatása hamar 
tükröződött mind a lapok, mind pedig a finn szervezetek állásfoglalásaiban. A Suomen 
Sosialidemokraatti október 28-i vezércikkében így írt:

.... A magyarországi események... leleplezték a világ előtt, milyen az élet a kommunizmus
kényszeruralma alatt... Ezek a magyarországi események komoly gondolkodásra kényszerítenek 
bennünket is és különösen azokat a finn munkásokat, akik az összes cáfoló bizonyíték ellenére... 
továbbra is azzal hitegették magukat, hogy a kommunisták által uralt országokban a munkások ott 
ülnek a húsos fazék mellett és boldogságban, jólétben élnek. Ha tényleg ez lett volna a helyzet pl. 
Magyarországon, akkor aligha lázadt volna fel a nép, a munkások és a parasztok, hogy a halállal is 
szembenézve folytassák nap mint nap reménytelennek tűnő harcukat az ágyúk és tankok ellen. Nem 
így cselekszik az a nép, amelynek mindennapi megélhetése valamennyire is elviselhetően biztosítva 
van, s amely hallathatja hangját a sajtó és a szervezetek közvetítésével, és amely szükség esetén akár 
nyílt sztrájk segítségével is javíthat a helyzetén... A magyar népfelkelés egy szellemi és anyagi 
elnyomás alatt végsőkig kimerült nép... elkeseredett kísérlete arra, hogy felszabaduljon a kommunista 
vascsizma alól, s hogy egyúttal megszabadítsa országát azoktól a külső láncoktól, melyekkel többek 
között az idegen haderő béklyóba szorította és független életében korlátozta.”

Saját kommentátorai mellett a Helsingin Sanomat nemzetközi hírmagyarázatot is 
igénybe vett. A lap vezércikkoldalán október 30-án megjelent a New York Héráid Tribüné 
politikai kommentátorának, Walter Lippmannak az írása: „Meddig lehet elmenni Kelet-Eu- 
rópában?”:

.....Nagy nem volt képes a helyzet ura maradni Budapesten, ahol a felkelés kicsúszott a kezéből.
Magyarországnál fontosabb Lengyelország: mind Oroszország, mind pedig Németország számára... 
ha titoizmus van hatalmon Kelet-Európábán, egyúttal jelentősen csökken a Vörös Hadsereg támadá
sának veszélye Nyugat-Európában. Annak veszélye, hogy Európában törjön ki egy világháború, még 
kisebb volna, mint az eltelt két év alatt. Egyáltalán nem lenne előnyös számunkra, ha a jelenlegi 
mozgolódás Kelet-Európábán odáig fajulna, hogy Oroszországgal már semmiféle megegyezés sem 
jöhetne szóba. Hiszen ez olyan vérengzést idézhetne elő, amelybe talán becsületből közbe kellene 
lépnünk, tudván ugyanakkor, hogy a súlyos következmények kiszámíthatatlansága miatt nem tudnánk 
a dolgokba beavatkozni.”

Az egyetemisták és ifjúsági szervezetek segélyt kezdtek gyűjteni, hogy azt a Finn 
Vöröskereszt közvetítésével Magyarországra juttassák. Különösen a szociáldemokrata és 
a konzervatív ifjúsági szervezetek voltak aktívak. Komolyabb tüntetésekre azonban nem 
került sor sem a magyar, sem pedig a szovjet követség előtt.

A magyarországi hírek továbbra is bizonytalanok és részben ellentmondásosak voltak. 
Nem rendelkezett közvetlen információval a Finn Kommunista Párt sem, melynek titkár
sága október 29-én ülésezett. Az értekezletről készült jegyzőkönyv többek között a követ
kezőkről számol be:

„A jelenlévők megvitatták a jelenlegi nemzetközi helyzetet, és úgy döntöttek, hogy minden 
csatornán keresztül információt szereznek a magyarországi helyzetről; hallgatni fogják pl. a csehszlo
vák, keletnémet stb. rádióadásokat.”

A titkárság másnap ismét tanácskozott a magyarországi helyzetről, leszögezve többek 
között:

„A szocdemeknek most két fő állításuk van: a) a kommunisták szólamai a békéről és békés 
egymás mellett élésről most konkrétan lelepleződtek a magyar és a lengyel események kapcsán; b) 
minden kommunista propaganda a népi demokratikus országokban uralkodó jólétről hazugságnak 
bizonyult a mostani események alapján. Határozat: 1. a központi bizottság valamennyi osztálya 
közösen tervezze meg a propagandamunka fokozását; 2. minden funkcionárius fejtsen ki aktív 
propagandamunkát az alapszervezetekben és a tömegszervezetekben; 3. a politikai bizottságot no
vember 1-jén, csütörtökön 10.00-re össze kell hívni a helyzet megvitatására.”
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A polgári lapokban október 30-án a finn néphez szóló felhívás jelent meg a magyar 
testvérnéppel való együttérzés kinyilvánítására, valamint az ENSZ-hez intézett felhívás a 
magyar kérdés mielőbbi napirendre tűzése érdekében. Az aláírók között a finn tudomány 
és művészet számos tekintélyes képviselője szerepelt, köztük Kustaa Vilkuna is. Az Uusi 
Suomi vezércikkében felszólította a finneket, hogy többek között a Finn Vöröskereszt 
segélygyőjtésének támogatásával fejezzék ki szolidaritásukat.

Azt követően, hogy Nagy Imre megújította kormánya összetételét és Kádár elhagyta 
Budapestet, a lapok vezércikkei kifejezetten optimistán nyilatkoztak Magyarország esé
lyeiről. A Suomen Sosialidemokraatti október 31-én így címezte vezércikkét: „Nagy 
demokráciát ígér”:

„...most odajutottunk, ahol 1945-ben elkezdtük: minden pártnak helyet biztosítottak a kor
mányban -  a szociáldemokraták is kaptak egy mandátumot, noha úgy tűnik, a gyűlölet tíz esztendeje 
után igen nehéz embert találni a posztra -, az egypártrendszert megszűntnek hirdették, és végre 
visszhangra talált Nagynál a szabad választások erőteljes követelése. Formálisan tehát meg van 
mentve a demokrácia... Amíg a szovjet csapatok az országban tartózkodnak, nincs végérvényes 
hitelessége a magyar kormány ígéreteinek”.

Az Uusi Suomi vezércikke november 1-jén „A szabadság győzelme” címet kapta:
„Magyarországnak most olyan kormánya van, amely kommunista kormányfőjétől függetlenül 

valamelyest mégis az ország széles tömegeit képviseli. És ez a kormány szinte mindent kénytelen volt 
elfogadni, amit a szabadságmozgalom tőle követelt.”

A Helsingin Sanomat külföldi rovatában figyelmet fordított az UP hírügynökség 
közvetítésével érkezett hírre, amely szerint „a lázadók következetesen nem hajlandók 
választ adni a nyugati újságírók azon kérdésére, honnan származtak a fegyverek, s hogy a 
lázadás előre meg volt-e tervezve”.

Ellenfeleinek optimizmusa a kommunistákat egyre inkább a magyarországi esemé
nyek ellenforradalmi jellegéről győzte meg. Az FKP Politikai Bizottsága november 1-jei 
értekezletén leszögezte:

„A magyarországi események kapcsán nagyjából helyesnek bizonyult a párt megítélése. A 
propagandamunkában mégis háttérbe szorultak a népi demokrácia vívmányai. Rá kell mutatni arra, 
hogy egy elmaradott ország iparosítása nagy áldozatokat követel, s hogy ennek megértetése nem 
mindig könnyű a széles tömegek körében. A tagságnak kiosztott anyagban figyelmet kell fordítani a 
tőkés és a szocialista világ közötti küzdelem kiéleződésére is... Határozat: tovább kell folytatni a 
magyar események hátterének kivizsgálását. A megtartandó beszédeket, mint pl. Mákinen elvtársnő 
1956. november 5-i beszédét, úgy kell formulázni, hogy azokat a sajtó le is adhassa, valamint az 
elvtársak propagandaanyagként felhasználhassák. Az alábbi szövegűközleményt illetően is határozat 
született:»A szocialista nagyhatalom Szovjetunió olyan példát mutatott, amelyet a francia és az angol 
kormánynak követnie kellene. Annak ellenére, hogy a szovjet hadsereg csapatai a magyar kormány 
beleegyezésével tartózkodtak Budapesten, a szovjet kormány a helyzet kiéleződésének elkerülése 
érdekében kivonta azokat. A szovjet kormány közölte arra való készségét is, hogy a Varsói 
Szerződés alapján megkezdi a tárgyalásokat csapatainak kivonásáról a szocialista tábor más 
országaiból is, amennyiben azok kormányai és népei biztonságuk szempontjából nem tartják 
tovább szükségesnek a csapatok jelenlétét. Ez azt igazolja, hogy a szocialista nagyhatalom nem 
kíván beavatkozni más országok belügyeibe és nem fenyeget háborúval más népeket, hanem a 
végsőkig megvédi a békét.«”

A szovjet csapatok kivonulása feletti öröm korainak bizonyult, mivel a -  továbbra is 
részben ellentmondásos -  hírek szerint csak átcsoportosítás történt és újabb csapatok 
érkeztek Magyarország területére. A Suomen Sosialidemokraatti ilyen vezércikkel jelent 
meg november 3-án: „Továbbra is csalódást okoznak a nagyhatalmak?”
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„...Magyarország kommunista vezetése elismerte a népfelkelés jogosságát. Magyarország 
kilépett a varsói szövetségből, a Szovjetunió kormánya pedig közölte készségét, hogy a béke 
érdekében kivonja csapatait Magyarország fővárosából, Budapestről, valamint tárgyal haderőinek az 
egész ország területéről történő kivonásáról. A magyarországi helyzet folyamatosan zavaros volt. A 
tényleges állapotokról nap mint nap csak ellentmondásos információk érkeztek. Ha a legfrissebb hírek 
most mégis igaznak bizonyulnak, megdöbbenést fognak kiváltani az egész világon, amely bízott az 
új szovjet vezetés békeszándékában és azon törekvésében, hogy csatlósai saját maguk döntsenek 
ügyeikben... Vajon most mégis meg akarják szállni az országot, hogy ott egyedül a Szovjetunió 
akarata érvényesüljön?”

Az aznapi lapok arról számoltak be, hogy a Magyarország-gyujtések igen eredménye
sek voltak országszerte. A finn diákegyletek szövetsége nagy díszünnepséget rendezett a 
Helsinki Vásárcsarnokban, ahol Lauri Kettunen professzor és Martta Salmela-Járvinen 
parlamenti képviselőnő mondott ünnepi beszédet. A Finn Vöröskereszt helsinki körzeti 
szervezete nagy egyházi ünnepet rendezett az Agricola-templomban a magyar segély 
jegyében, melyen jelen volt Kekkonen elnök és felesége is.

November 4-én -  a szovjet tankok Budapestre özönlésével -  új fordulat következett 
be Magyarországon. A Suomen Sosialidemokraatti így reagált november 5-én:

„A magyar munkások, parasztok, az ifjúság és az értelmiség sztálinista rendszer elleni rövid 
szabadságharca az ellenállás teljes szétzúzásával zárult. Az ország kommunistáinak sztálinista szárnya 
ismét idegen hatalom haderőit hívta segítségül, s ezek nem tétováztak a hívás elfogadásával... Most 
közük, hogy véget ért nemcsak a szociáldemokraták, hanem a nemsztaünista kommunisták szabad
sága is: az egész kormányt, melyet egy nemsztaünista kommunista vezetett, letartóztatták. Az idegen 
tankokat hűségesen kiszolgáló frakció uralja most az országot...”

Megdöbbenését fejezte ki az Uusi Suomi, valamint a Helsingin Sanomat, amely 
leszögezte:

.... Vasfüggöny ereszkedett mindaz elé, ami most fog majd történni. Magyarország teljesen el
van szigetelve a külvilágtól. Az együttérzés semmiféle megnyilvánulása nem éri már el. Ez a tragédia 
az egész civilizált világ tragédiája.”

A Maakansa viszont -  inkább tükrözve az ország hivatalos külpolitikáját -  jóval 
óvatosabb kifejezéseket használt:

„Magyarország szabadságmozgalma szörnyű tragédiává változott. A friss erőkkel felváltott 
szovjet csapatok egy csapásra átvették az irányítást... Az események két héttel ezelőtt Lengyelor
szághoz hasonlóan kezdődtek Magyarországon is, viszont feltűnően hamar más irányba terelődtek. 
Lengyelországban megelégedtek a nagy méretűkormányhatalom-ellenes tüntetésekkel. Magyarorszá
gon viszont elkezdődött a fegyveres hatalomharc. Az egy véres testvérháború volt, de a szovjet 
csapatok beavatkozását követően ez egyre inkább ellenük irányult. Már nem csupán a szocialista 
rendszer keretein belüli nagyobb mozgástérről, közeli kapcsolatban a Szovjetunióról volt szó, hanem 
sokkal messzebb menő célkitűzésekről... Még nem tudni, mi késztette Nagy Imre -  egy kommunista 
-  kormányát arra, hogy felmondja a Varsói Szerződést és kikiáltsa az ország semlegességét... 
Mindenesetre ezt követően csak két alternatíva maradt: vagy sikerül Magyarországnak elérnie egy 
Jugoszláviához hasonló független státust, vagy pedig a Szovjetunió veszélyeztetve látja érdekeit és 
akkor könyörtelenül közbelép... a Szovjetunió tehát, legalábbis egyelőre, nem akart lemondani 
azokról a stratégiai előnyökről, amelyeket számára Magyarország földrajzi fekvése miatt nyújthat. 
Feltételezhető, hogy e tekintetben más kelet-európai országokban sem várható változás. így tehát nem 
valósulhat meg Lengyelország azon törekvése sem, hogy megszabaduljon a szovjet csapatoktól. Az 
ENSZ közgyűlése ugyan felszólította a Szovjetuniót, hogy hagyja abba támadását és haladéktalanul 
vonja ki összes csapatát Magyarországról. Ez a követelés falrahányt borsó. Az ENSZ Angliát is 
felszólította, hogy hagyjon fel Egyiptom-ellenes támadásával, ennek eüenére az angol támadás teljes 
gőzzel folytatódik. Ugyanígy nem várható, hogy Magyarország esetében ez másképpen legyen.”
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A Suomen Sosialidemokraatti a Magyarországon várható politikai irányt próbálta 
megjósolni:

„...az persze világos, hogy Magyarországon minden, a nyugati demokráciával kapcsolatos 
gondolatot most elfeledtetett a forradalom leverése... Egyes orosz-magyar információk arra utalnak, 
hogy az oroszok mégis készek egy lengyel típusú népi demokrácia fenntartására Magyarországon is. 
Ezeket a híreket Nyugaton propagandának minősítették, de csak a közeljövő mutatja meg, mi is az 
igazság... Hogy akorábbi évtizedekhez hasonló véres leszámolás lesz-e az országban, az is hamarosan 
kiderül. A nagypolitikai perspektívák a világ szemében ezekben a napokban mind Keletet, mind pedig 
Nyugatot illetően óriási mértékben kitágultak.”

Finnország tartózkodása az ENSZ magyar kérdés szavazásán ellentmondásos érzel
meket váltott ki. A Helsingin Sanomat november 6-án így kommentálja:

„Az a tény, hogy Finnország az ENSZ közgyűlésén még azt a támogatást sem látta lehetségesnek 
nyújtani testvérországa, Magyarország számára, amit szavazata képviselt volna, kétségtelenül keserű 
csalódás minden finn számára. Úgy látszik, a kormány külpolitikai helyzetértékelése alapján így 
kellett cselekedni. A skandináv országokkal előzőleg egyezség jött létre, hogy Finnország velük egy 
csoportban és közös irányvonalat követve lép fel. Finnország most mégis a többi északi országétól 
eltérően viselkedett, nem merve kinyilvánítani saját álláspontját. Feltételezzük ugyanis, hogy van egy 
ilyen álláspontunk, s hogy ez azonos az egész civilizált és keresztény világéval.”

Az aznapi Uusi Suomi feltűnően címezte híreit: „ M a g y a r o r s z á g  tragédiája nem érdekli 
kormányunkat: Finnország tartózkodott az ENSZ-szavazáson.” A Maakansa viszont no
vember 1-jei vezércikkében Paasikivire hivatkozott és védte Finnország reálpolitikai vona
lát az ENSZ-szavazás kapcsán; a magyar kérdésben való tartózkodás Finnország érdekeit 
szolgálta.

A kommunisták álláspontja továbbra is világos és problémamentes volt; amennyiben 
a dologról nem volt pontosabb információ, a biztonság kedvéért legjobb volt „osztálytuda- 
tosan” cselekedni és mindenesetre másként, mint a burzsujok. így az FKP titkársága 
november 5-én leszögezhette:

„A szuezi válság a polgári sajtó és propaganda révén másodrendű kérdéssé lett szorítva, előtérbe 
helyezve a magyarországi eseményeket, amelyek kapcsán erős szovjetellenes izgatás történt, valamint 
kommunistaellenes hangulatkeltés... Határozat született arról, hogy a propagandamunka során figyel
met fordítanak az országban zajló Szovjetunió-ellenes izgatás és szélsőséges nacionalista agitáció 
leleplezésére; -  tájékoztató rendezvényeket tartanak a közel-keleti eseményekről és a bérkérdésről, 
amely a nemzetközi helyzet miatt háttérbe szorult; -  s mivel a párt egyes tagjai is elbizonytalanodtak 
a szocializmus fölényét illetően, a kérdést elvi szinten kell tisztázni annak az anyagnak alapján, amely 
Magyarország népi demokratikus hatalom alatti gazdasági sikereiről rendelkezésre áll; -  tartózkodni 
kell attól az ún. humanitárius segítségtől, amelyet az ország egyes körei állítólag a magyar segítségre 
szorulóknak szántak. A magyar társaság segélykezdeményezését viszont nem kell elutasítani, de arra 
kell törekedni, hogy a társaság maga juttassa el az összegyűlt segélyeket Magyarországon lévő 
szervezeteknek.”

A fegyveres ellenállás általános sztrájkká változása és a Nyugatra menekülők áradata 
nemigen változtatta meg az álláspontokat. Finnországba -  ellentétben a többi északi 
országgal -  nem érkeztek menekültek. Finnországban ugyan megvolt a jóindulat, azonban 
nem volt ideális lehetőség a menekültek befogadására. Az ország külpolitikai helyzete 
annyira kényessé vált, hogy fennállt a menekültek visszakövetelésének veszélye, Finnor
szág viszont nem akarta, hogy megismétlődjön a háború utáni állapot, mikor is többek 
között az inkerieket és az észteket vissza kellett küldeni a Szovjetunióba.

A magyarországi tapasztalatok utólagos értékelésében a Helsingin Sanomat november
9-én ismét Walter Lippman kommentárját idézi:
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„Magyarország helyzete nemcsak abban az értelemben tragikus, hogy elkeserítő volt látni egy 
hősies nép pusztulását; tragikus volt abban az értelemben is, hogy a lázadás végeredménye már akkor 
predesztinálva volt, amikor Nagy kormánya elvesztette uralmát a felkelők felett... Kelet-Európa 
felszabadulása két fázisból áll: 1. a titoizmus és 2. a korlátlan szuverenitás... Magyarország tragédiája 
abban áll, hogy a felkelők át próbálták ugrani az 1. fázist, a titoizmust, és ezzel megkérdőjelezték az 
oroszok szerepét Kelet-Európábán. Az elmúlt 10 nap folyamán teljesen világossá vált, hogy mivel a 
magyar forradalmat nem sikerült azon a szinten stabilizálni, ahol Gomulka meg tudta állítani 
Lengyelországban, az borzasztó veszélybe került... a Szovjetunió vezetése október 30-án nyilatko
zatot adott, amely igen nagy hatással volt Eisenhowerre: az új Kelet-Európa a szocialista országok 
közössége; ez pedig a titoizmus elismerését jelenti... Most elsősorban az a kérdés, hogy a Vörös 
Hadsereg vasárnapi akciója megcáfolta-e a szovjet politikáról kedden kiadott közleményt. Lengyel- 
ország sorsa az erre a kérdésre adott válaszon múlhat.”

Amikor már megkezdődött a kádári konszolidáció Magyarországon, az ország esemé
nyeit egyre inkább háttérbe szorította a közel-keleti krízis. Lassan a magyar követség is 
túltette magát az események megrázó hatásán és a helyzet okozta belső konfliktusokon, 
amelyek pl. azt idézték elő, hogy a népköztársaság címerét eltávolították a követség 
kapujáról és helyébe Kossuth-címert raktak. Szipka József követ aktívan törekedett a 
kapcsolatteremtésre a különböző politikai szervezetekkel, bár kontaktusai a kommunisták 
és népi demokraták mellett néhány magánszemélyre szűkültek, mint pl. Vainö Kaukonen és 
Kustaa Vilkona. A Finn Kommunista Párt viszont egyre inkább a közvetlen magyar informá
ciókra kezdett támaszkodni. Az SZKP álláspontja is tisztázódni kezdett, s erről tudomást szerzett 
a finn párt is. Az FKP Politikai Bizottsága november 14-i értekezletén le is szögezi:

„... A magyar ügy tisztázásában a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programját, 
valamint egyéb Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatos anyagokat kell alapinformációnak 
tekinteni;... A propagandamunkához igyekezni kell egyre részletesebb anyagot szerezni a magyar, 
ill. lengyel állapotokról. A magyar helyzetről és eseményekről könyvet jelentetünk meg, amelyet olcsó 
kiadásban a széles tömegek körében fogunk teijeszteni... A Politikai Bizottság álláspontja a Finn 
Vöröskereszt által szervezett ún. magyar segély gyűjtést illetően változatlan. A Központi Bizottság 
szakszervezeti osztályát megbízzuk annak felderítésével, milyen lehetőségek lennének a segélyakció 
oly módon történő megszervezésére, hogy az itt összegyűjtött pénzt közvetlen úton juttassák el a 
magyar szakszervezeteknek és egyéb szervezeteknek a magyar nép számára való szétosztás céljából.” 

Sepilov külügyminiszter az FKP KB nemzetközi osztálya funkcionáriusai és a sajtó 
képviselői számára finnre fordíttatta november 19-én, az ENSZ közgyűlésén tartott „Az 
igazság Magyarországról” c. beszédét. A skandináv kommunista pártok tanácskozó érte
kezletére induló pártküldöttséget az FKP Politikai Bizottsága november 21-én az alábbi 
útravalóval látta el:

„.. .ha egy olyan közös közleményt javasolnak, amelyben ENSZ-megfigyelők Magyarországra 
küldését tanácsolják, képviselőink ezt nem támogathatják, mivel pozitívnak értékeljük a szovjet 
csapatok magyarországi közbelépését. Abban az esetben sem fogadható el a közös közlemény, ha az 
bírálni próbálja a jelenlegi magyar kormány intézkedéseit...”

A Politikai Bizottság következő értekezletén, november 29-én előadták az SZKP KB 
írásos tájékoztatását a magyar eseményekről. Úgy látszik, ez lényegében nem tartalmazott 
semmi olyant, amiről a Pravda már korábban ne írt volna, mivel az értekezlet csupán egy, 
az SZKP KB-nak szóló válaszlevél küldésével kommentálta a helyzetet, „melyben megelé
gedéssel állapítják meg az ilyen jellegű információs tevékenység szükségességét”.

A szociáldemokrata nézetekre hatással volt a skandináv testvérpártok álláspontja, 
valamint többek között a Szocialista Intemacionálé közvetítésével érkezett információk. A 
Suomen Sosialidemokraatti így írt vezércikkében november 16-án:
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„Magyarországon a helyzet továbbra is zavaros. A Nagy-kormánynak a forradalmár néptöme
gek megfékezése érdekében tett reménytelen erőfeszítéseit a Kádár-kormány ugyanúgy reménytelen, 
azonos célú erőfeszítései váltották fel. De eddig mindkettő többé-kevésbé eredménytelennek bizo
nyult. Nyilvánvaló, hogy Magyarország ügyei a kommunisták szépítő propagandája ellenére sincse
nek rendben. Ha minden rendben volna, ill. amennyiben a kormánynak nem lenne mit takargatnia, 
nem ellenezné pl. ENSZ-képviselők helyszíni szemlére való beengedését az országba. A Kádár-kor
mány ezt mégis megtagadta, s ez nem ad túl jó képet a helyzetről. Mindenesetre az ENSZ agilis 
főtitkára most Magyarországra készül, és egyes információk szerint a Kádár-kormány ezt nem fogja 
megakadályozni... A Kádár-kormány tehát egészen a Nagy-kormányhoz hasonló módon egyre újabb 
ígéretekkel próbálja fékezni a magyar forradalmárokat. Vezető sztálinistákat kizárnak a pártból és 
csupa szépet, csupa jót ígérnek a népnek. Az egész világon megdöbbenést kiváltó kísérlet, szovjet 
haderők segítségével lecsillapítani a népet és erőszakkal szerezni vissza a kommunisták tekintélyét, 
úgy látszik, nagyon bizonytalanul sikerült. A fegyveres csoportokat végül valószínűleg az utolsó 
szálig leverik, de a magyarok, úgy tűnik, most sokkal veszélyesebb fegyverhez, a passzív ellenálláshoz 
folyamodnak. Különböző területeken folytatódnak a sztrájkok és az arra irányuló szovjet próbálko
zások, hogy éheztetéssel fékezzék meg a zavargásokat pl. Budapesten, nem mutatnak eredményt, ill. 
csak igen lassan tudtak ezen az úton előrehaladni. A kommunisták mereven ragaszkodnak a diktatú
rához, a nép pedig a demokrácia visszaállítását követeli. A kormány kész minden követelésnek eleget 
tenni, legalábbis ígéretet tesz erre, csak a kommunista kisebbség diktatúrájához ne nyúljanak. Még 
más pártokat is bevonnak a kommunista hatalom támogatásába.

December 4-én a Maakansa már a Pravda hírét idézte, mely szerint „a magyarországi 
népfelkelés összeesküvés gyümölcse”. A Finn Népi Demokratikus Unió lapja, a Kansan 
Uutiset december 28-án vezércikke mellett közölte Kosti Kulo utólagos értékelését a 
magyar eseményekről:

„A magyar események okozta vihar a sajtó hasábjain és az emberek gondolataiban nagyjából 
lecsendesült. A reakciós körök keserű csalódására visszatért a legális rend és békesség, a terrorista 
csoportokat leszerelték és a korábbi uralommal szembeni elégedetlenségüket erélyesen kinyilvánító 
munkások hozzáfogtak a romok eltávolításához s az ország gazdaságának talpraállításához. Mindezt 
megelégedéssel lehet megállapítani. A káosz legsötétebb napjaiban, november elején, feltűnő módon 
minden elv a feje tetejére állt, különösen ellenségünk oldalán. A törvényes rend erőszakos megbuk
tatása, gyilkosságok, könyörtelen terror és fegyverek használata a társadalmi harc eszközeként 
nemcsak a burzsujok, hanem még a szociáldemokraták teljes jóváhagyását is megkapta. Helyes, hogy 
ellenségünk ilyen világosan leleplezte magát. Minden módszerre áldásukat adták, ha az ellenforrada
lom ügyét szolgálta. Ezt a dolgozó népnek nem szabad elfelejtenie. Ellenségeink kénytelenek lesznek 
most kisebb hangon szajkózni a kommunisták által állítólag előkészített fegyveres forradalomról.”

A köztársasági elnök hagyományos újévi beszédében már csak röviden érintette a 
magyar eseményeket:

„...Az egyiptomi és magyarországi események tőlünk távol történtek, de az általuk okozott 
emberi szenvedés mély együttérzést ébresztett bennünk...”

Összegezve elmondható, hogy a finn reagálások -  néhány felhívás és vöröskeresztes 
gyűjtés kivételével -  nem vezettek tényleges segítségadáshoz Magyarország érdekében. A 
magyar eseményekre való hivatkozás viszont belpolitikai ütőkártyaként szolgált a hagyo
mányos felállásban: kommunisták „kontra” a többiek. A finnek információikat elsősorban 
a nemzetközi hírügynökségek közvetítésével, valamint saját tudósítóiktól többek között 
Bécsből kapták. A magyar követség természetesen igyekezett informálni mind a finn 
Külügyminisztériumot, mind pedig a sajtót és a politikai pártokat is, bár erre csak a népi 
demokratikus szervezetek reagáltak. A szociáldemokraták információs csatornái a skandi
náv testvérpártok, valamint a Szocialista Intemacionálé voltak. A kommunisták először 
majdhogynem kizárólag politikai intuíciójuk alapján cselekedtek, később azonban kaptak
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testvérpárti felvilágosítást is -  elsősorban az SZKP-tól valamint a Pravda nyomán 
tájékozódtak. Az FKP nem kezdte pl. a dán, ill. a norvég kommunista párt mintájára bírálni 
a Szovjetunió magyarországi beavatkozását. Helsinkiben nem került sor nagyobb tüntetésre 
sem a magyar, sem a szovjet követség épülete előtt, s úgy tűnik, a kommunistákat sem érte 
jelentősebb nyomás, mivel jelentősebb önkritika vagy átértékelés nélkül is nagy győzelmet 
értek el az 1958-as parlamenti választásokon.

Vilkuna is tovább ápolta kapcsolatait a magyarokkal, többek között azzal a szándékkal, 
hogy a történtektől függetlenül felelevenítsék a kulturális kapcsolatokat a testvémépek 
között. Vilkuna 1957. május 18-án találkozott Szipkával; Szipka követi jelentése szerint 
Vilkuna tájékoztatta, hogy a kulturális egyezmény megújítására irányuló magyar kezdemé
nyezés ellenállásba ütközött a finn külügyminisztériumban, ahol nem akartak ebből példát, 
mivel félő volt, hogy ennek alapján hamarosan más országok is hasonló egyezmény 
igényével lépnének fel. Vilkuna szerint többek között Vainö Kaukonen és Johannes 
Virolainen mégis támogatta a kezdeményezést; elméletben Kekkonen elnök viszonyulása 
is kedvező volt, bár megállapította, hogy amíg Magyarország nemzetközi megítélése 
ennyire negatív, még jobb várni egy kulturális egyezmény aláírásával. Forgács osztályve
zető 1957. június 12-én ír Szipkának a magyar Külügyminisztériumból:

„Követ elvtársnak Vilkuna professzorral folytatott beszélgetéséből tulajdonképpen az látszik, 
hogy Vilkuna igen jól tájékozott a finn-magyar kapcsolatok bizonyos területein és egyes konkrét 
ügyekkel érdemben is foglalkozik. Amit a mostam őszinte tájékoztatója tartalmaz, reálisnak és 
figyelembe veendőnek tartom, és a mi véleményünk is az, hogy a kulturális egyezmény ügyét egyelőre 
ne bolygassuk, hanem váljunk vele. Figyelemre méltó, hogy Vilkuna is -  Lebedev elvtárshoz 
hasonlóan -  igen jónak értékeli a finn-magyar hivatalos kapcsolatokat általánosságban és ő is 
türelemre int bennünket egyes kérdések intézésében.

A jelentésben közöltekből úgy látom, hogy Vilkuna professzor már elérkezettnek látta az időt 
arra, hogy bennünket rendszeresen támogasson egyes kérdésekben, ha erre a mi részünkről is megvan 
a megfelelő formájú érdeklődés. Mint kulcspozícióban lévő, igen tekintélyes ember könnyen egyen
getheti utunkat még Kekkonen elnökkel való közvetlenebb kapcsolataink irányában is, amelyhez 
azonban ... szükségesnek látom, hogy Követ elvtárs nagyobb időközökben -  az elnöknek való 
továbbítás céljából -  megfelelőén informálja Vilkunát a magyarországi helyzet alakulásáról, amiért 
cserébe esetenként főleg a finn-magyar kapcsolatok alakulásáról szóló komolyabb értesüléseket 
szerezhet, vagy a munkánk javítását elősegítő különféle észrevételeket nyerhet.”

Figyelmet érdemel, hogy amikor a helyzet Budapesten legsúlyosabb volt, a finn felső 
állami vezetés, miként korábban, az évben is képviseltette magát a november 7-i fogadáson 
a Szovjetunió nagykövetségén. Csak a nyugati diplomaták egy része bojkottálta a fogadást. 
A Moszkvával való kapcsolat nyilvánvalóan fontosabb volt Finnország számára, mint a 
Magyarországgal való szimpátia kifejezése.

A hivatalos Finnország a helyzet normalizálódását követően igen gyorsan megkezdte 
kapcsolatainak helyreállítását Magyarországgal; a Kádár-rezsim elismerése mindenekelőtt 
a Kreml felé volt pozitív jelzés, amelynek felső vezetése minden tekintélyével Kádár mellé 
állt. A finn reagálások viszonylag pontosan tükrözték az ország belpolitikai helyzetét: a 
konzervatív Nemzeti Koalíció és a Szociáldemokrata Párt élesen bírálta a Kekkonen vezette 
külpolitikát, amelyet az Agrárunió és a kommunisták támogattak.
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