
Litván György

FRANCIA DOKUMENTUMOK 1956-RÓL

A magyar forradalom francia visszhangja -  hivatalos és társadalmi szinten egyaránt -  
bizonyos értelemben különleges érdeklődésünkre tarthat számot.

Franciaország 1956-os szerepe nem hasonlítható ugyan a két szuperhataloméhoz, 
amelyeknek állásfoglalása közvetlenül hatott ki a magyar forradalom sorsára, de Francia- 
ország akkor is nagyhatalom volt, és részint önsúlyánál, részint a szuezi konfliktusban való 
részességénél és az ENSZ-ben, illetve a Biztonsági Tanácsban játszott nagyon is aktív, 
szerepénél fogva jelentős részvevője volt az akkori bonyolult politikai helyzetnek és 
diplomáciai játszmának.

Ezzel összefüggésben: Franciaországnak ez időben is nagy múltú és kiváló diplomá
ciai gárdája volt, méghozzá nemcsak Nyugaton vagy az átalakuló Ázsiában és Afrikában, 
hanem Kelet- és Kelet-Közép-Európában is. A francia diplomaták jó értelmiségi kapcsola
tokkal és információs forrásokkal rendelkeztek, ennélfogva tájékozottak voltak, értették az 
összefüggéseket (a térségen belül egymást is informálták), s többnyire kitűnő és érdekes 
jelentéseket és elemzéseket küldtek a Quai d’Orsay-ra.

Különösen érvényes ez az 1956-57-es és az azt követő időszakra, mégpedig legalább 
két okból. Egyrészt Franciaországnak ez időben szocialista kormánya volt, amely igyeke
zett Kelet felé nyitni, s e törekvésében találkozott a Sztálin utáni szovjet vezetés próbálko
zásaival. Az angol-amerikainál baloldalibb francia tradíciók és beállítottság több kontak
tust és jobb megértést tett lehetővé.

Másrészt erre késztette, sőt kényszerítette a francia politikát és diplomáciát maga a 
francia szellemi élet és értelmiség is, A jelentős francia baloldal s benne az akkor még 
különlegesen erős, egészében sztálinista szellemű kommunista párt számára a magyar 
forradalom nem „külsőügy” volt, hanem húsba vágó, izgató és az egész szellemi és politikai 
életet élesen megosztó probléma. Hiszen nem kevesebbről volt szó, mint saját választott 
vagy meghirdetett jövőjükről, eszményeik életrevalóságáról, ami most annak megítélésétől 
látszott függeni, hogy a magyar nép maga a szocialista rendszer avagy annak csupán rossz, 
„hibás” alkalmazása ellen lázadt fel egy emberként.

A magyar ’56 tehát, amellett hogy más nyugati országokéhoz hasonló, de azokénál 
még erőteljesebb szolidaritási megmozdulásokat váltott ki Franciaországban, itt ko
moly szellemi és politikai hatást is gyakorolt, különösen a baloldalra. Ennek legmaga
sabb szintű dokumentumai (Áron, Camus, Fejtő, Sartre, Merleau-Ponty és mások akkori 
írásai, vitacikkei) egy év óta magyarul is olvashatók. (Lásd ’56 és a franciák. Összeál
lította és fordította Sulyok Miklós, Molnár Miklós bevezető tanulmányával. Bp., Font 
Kiadó, 1993.)
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Ami a Francia Kommunista Pártot illeti, ennek feltétlenül szovjetbarát, a magyar 
üggyel szemben merev és ellenséges álláspontja eddig is ismert és dokumentálható volt a 
pártsajtó cikkeiből és riportjaiból, a párt központi bizottságának nyilvánosságra hozott 
határozataiból. Mindezekből a párt álláspontja -  a magyar „ellenforradalom” elutasítása, 
majd a szovjet beavatkozás és a kádári rendcsinálás egyértelmű igenlése -  más kommunista 
pártoktól eltérően, teljesen egységesnek látszott A valóság ennél természetesen bonyolul
tabb. Kisebb nézetkülönbségek a központi bizottságban is felmerülhettek, az ülések hang
szalagra rögzített anyaga azonban mind ez ideig (!) nincs leírva, s egyelőre nem tanul
mányozható, akárcsak a párt nemzetközi levelezése.

1993. decemberi párizsi tanulmányutam során1 azonban -  tudomásom szerint első 
kutatóként -  módom nyílt az FKP Politikai Bizottságának 1956-1958-as ülésein hozott (s 
a KB székházában őrzött) határozatok tanulmányozására.

A határozatok hangnemén már 1956 tavaszától jól érződik a kényszeredettség, az 
elutasító magatartás bármiféle szemléletváltással szemben. Február-márciusban a PB 
hangoztatja ugyan az SZKP XX. kongresszusának nemzetközi jelentőségét, de értékelése 
nem megy túl a frázisokon és a sztálinista Thorez beszámolójának visszakétődzésén.

1956. október 26-án a PB jóváhagyja a pártvezetők és a pártsajtó addigi megnyilatko
zásait, s egyértelműen leszögezi: „Továbbra is erőteljesen hangsúlyozni kell, hogy a 
m agyarországi zavargásokat reakciós és fasiszta elemek szították az imperialista hatalmak 
segítségével. Az eseményekkel kapcsolatban a VHumccnité-b&n és a pártsajtóban óvatos 
magatartást kell tanúsítani, és csakis olyan pozitív információkat közölni, amelyek segítik 
a nemzetközi munkásmozgalmat. Anélkül, hogy beavatkoznánk a lengyel és magyar 
testvérpártok belső ügyeibe, ismertetni kell a PB értékelését e két párt politikai irányvona
lával kapcsolatos alapvető kérdésekről.”

November 2-án a PB újra rögzíti a propaganda alapelveit: hangsúlyozni a Szovjetunió 
iránti barátságot és a Vörös Hadsereg felszabadító szerepét; megünnepelni november 7-ét; 
kiemelni a népi demokratikus országok fő vívmányait anélkül, hogy nehézségeiket elhall
gatnánk; fokozni a felvilágosító munkát az értelmiség körében.

1956. november 7-e azonban -  a magyarországi szovjet beavatkozás keltette friss 
indulatok által hevítve -  éppenséggel a háború utáni évek legnagyobb onfíkommunista 
demonstrációjának napja lett Párizsban. Többezres tömeg támadta meg előbb a pártszék- 
házat, majd a VHumanité székházát, pusztítva, gyújtogatva, lincshangulatban, amelynek 
egy áldozata is volt. Kétségtelen, hogy a veszélyhelyzet szülte dac és szolidaritás is 
hozzájárult a sztálinista szellemű pártegység fenntartásához. „A zűrzavar kellős közepén 
az ember nem vált lovat” -  idézi a kommunista Eugéne Aubel-t a történész Philippe 
Robrieux (Histoire interieure de Parti Communiste, II. 1945-1972. p. 475.). November 
8-án a párt nagy ellentüntetéssel válaszolt.

A PB november 10-i, minden addiginál hosszabb és részletezőbb határozata is leszö
gezi: „A párt székháza és lapjai elleni fasiszta támadások sokaknak megmutatták a fasiszta 
veszély komolyságát. Ez hozzájárult a november 8-i tüntetés sikeréhez.”

Á határozat ezután részletesen előírja, mit tartalmazzon a VHumanité november 12-i 
vezércikke, höl és hogyan válaszoljon a pártsajtó Sartre-nak és a Francé Observateumek 
(a Nouvelle Observateur elődjének). André Stilt, a VHumanité főszerkesztőjét sürgősen

1 A párizsi kutatásra a Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique támogatásával került sor.
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Budapestre (vagy Prágába) indítják inform ációgyűjtés céljából (ennek gyüm ölcse lett a 
híres cikk: „Budapest visszanyerte m oso lyát...”), Roger Garaudy-t pedig Róm ába, hogy 
tisztázza a nem lényegtelen magatartás-különbséget az olasz KP vezetőivel. Ez utóbbi 
problém a a következő hetekben, sőt hónapokban (még 1957 elején is!) állandó, visszatérő 
tém ája m aradt az FKP legfőbb vezetőinek, akik rendszeresen Garaudy-t, majd Francois 
Billoux-t bízták meg annak tisztázásával, miért já r  „külön utakon” az OKP és különösen 
annak elméleti folyóirata, a Rinascita.

N ovem ber végén és decem ber elején a PB szűkszavú határozatai is tükrözik már a 
párttagság egy részének elégedetlenségét: J. F. Rolland-t kizárják a pártból, új vezetőket 
kap a Francé Nouvelle, válaszolni kell egy kollektív levélre, André Stílnek nyilvánosan kell 
beszám olnia magyarországi tapasztalatairól, a Nemzetgyűlésben is meg kell magyarázni a 
párt álláspontját.

Nem a kom m unista pártarchívumból, hanem a Külügyminisztérium levéltárából tud
ható, hogy a KP és a vezetése alatt álló szakszervezetek egyes szekcióiban nyílt és éles 
viták, válságos helyzetek alakultak ki. 1956. decem ber 22-én V ienne megye prefektusa 
jelenti Poitiers-ból a miniszterelnöknek, hogy a megye kommunista vezetésű pedagógus 
szakszervezetének tagsága fellázadt -  m agyar ügyben -  a vezetés ellen. „Mi nem fogadjuk 
el ezt az orosz intervenciót, ugyanúgy elítéljük, mint a szuezi háborút vagy az észak-afrikai 
háborút” -  jelentette ki „A magyar ügy” (L ’affaire hongroise) cím ű körlevélben a szakszer
vezet egyik tagja. (AD Europe 1956-^60, URSS, Vol. 260., p. 144-149.)

A Francia Külügyminisztérium Irattára (Archives Diplomatiques -  AD) a nem zetkö
zileg oly m ozgalm as 1956-os esztendőnek is egyik legjelentősebb és legszínesebb forrás- 
gyűjtem ényét őrzi. A m agyar anyag egy része a levéltárosok szívességéből már három évvel 
ezelőtt is kutatható volt, s ugyanakkor je len t meg a Külügyminisztérium hivatalos kiad
ványsorozatának az 1956-os év utolsó három hónapját érin tő  legfontosabb dokum entum o
kat tartalm azó kötete. (Documents Diplomatiques Fran?ais, 1956. Törne III. (24. octobre- 
31. décem bre). Paris, Im prim erie Nationale 1990.)

A m últ évben azután -  az AD-ban végzett folyam atos feltáró és rendező munka 
eredményeként -  megnyílt a kutatás számára az európai diplomáciai anyag új, 1956-1960-as 
fondja. Mivel pedig a rendezők az anyag csoportosításánál együttesen veszik figyelem be a 
nemzeti, az időrendi és a tárgyi szempontot, egy-egy fontosabb esem énynél, m ozzanatnál 
egym ás mellett ott találjuk pl. a moszkvai, a budapesti, a belgrádi, a bécsi, a berni, a 
bukaresti, a washingtoni, a varsói francia diplom aták jelentéseit, és legtöbbször a Quai 
d ’Orsay vélem ényét is. Bár ily módon sok dokumentum (másolatban) több helyen is 
m egtalálható, ez végeredményben nem menti fel a teljességre törekvő kutatót az alól, hogy 
pl. a magyar ’56-hoz (vagy annak valamely részletkérdéséhez) a szom szédos és az egyéb 
érintett országok m egfelelő anyagát is végignézze.

A magam részéről a rendelkezésre álló idő alatt a szovjet iratanyag három kötetét 
(URSS Vol. 260.: Rélations avec les PC étrangers -  Kapcsolatok a külföldi KP-kal; 267.: 
Rélations politiques -  Politikai kapcsolatok; 287.: Pologne, Hongrie -  Lengyelország és 
M agyarország), valamint a m agyar anyag hét kötetét (Hongrie, Vol. 91.: 1
-  Nagy Imre-per; 92-93.: Insurrection -  felkelés; 95-96.: Partis pol 
pártok; 104-105.;Q uestionscu ltu relles-ku ltu rális ügyek) tudtam féld*
érdekes még a 88-90. kötet (Kádár), a 97-98. kötet (emigráció), a 1 _ _____ v ____^
egyházak), a 106. kötet (francia-m agyar kapcsolatok) és a 11 l - I l ? :  Jyötet (általános; 
kérdések). \ l  S
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A szovjet anyag, mint a kötetcímekből is látható, a sző legszélesebb értelmében 
nemzetközi jellegű. Témánk szempontjából fontosabb, illetve új információt tartalmazó 
tárgykörei a következők:

1. A kom mun izmus általános válsághelyzete, abomlás jelei, aKominform feloszlatása 
s ennek hatása, majd a lengyel és magyar reformmozgalmak. Számos jó  elemzés olvasható 
a bizonytalan szovjet-jugoszláv viszonyról, s már 1956 nyarától kezdve arról az erősödő 
tendenciáról, hogy Moszkva -  különösen Poznan után -  visszatérőben van a nyílt beavat
kozások politikájához, a kommunista tábor „egységének” feltétlen helyreállításához. 
(URSS Vol. 260. Bukarest, ápr. 26., Washingtonján. 28., Moszkva, jűl. 27.)

2. Egy 1956. június 13-Í berlini jelentés szerint szovjet kívánságra megalakult a keleti 
blokk „Biztonsági Bizottsága". Elnöke M. Filipov, tagjai Wolanski ezredes (Lengyelor
szág), Rudolf Doelling (NDK), Pőcze Tibor [rendőr] tábornok (Magyarország), Jindrich 
Kötél ezredes (Csehszlovákia) és Zacsev százados, a bolgár rendőrfőnök öccse. Jugoszlávia 
és Albánia nincs képviselve. Később, július 6-án a varsói francia követség reagál a hírre 
azzal az információval, hogy a Biztonsági Bizottság híre nincs megerősítve, Wolanski 
ezredest pedig leváltották tisztségéből. (URSS Vol. 287.) -  A fenti névsor, de maga a 
helyzet is valószínűsíti, hogy az eredeti hír nem volt légből kapott, s a bomlásjelenségek 
hatására legalábbis tervbe vették egy ilyen koordináló szerv létrehozását.

3. Az egész időszakban, de különösen 1956 októberében részletes hangulatjelentések 
és sajtóelemzések érkeztek Párizsba magáról a moszkvai nagykövetségről. J.-M. Soutou 
október 25-i megfigyelése szerint a Pravdában kezdik használni a „szodrjusesztvo” (com- 
monwealth) kifejezést. Október 27-én ugyanő megállapítja, hogy a lengyel ügyben az 
október 20-i viharos Pravda-cikk óta nincs állásfoglalás. A magyar eseményekről szóló 
október 25-i cikk címét („A népellenes kaland kudarca”) két nappal később már jövő időbe 
kellett tenni (...felé). A moszkvai lakosság a francia diplomata szerint nagy izgalommal 
figyeli és követi a lengyel és magyar eseményeket, főként a BBC-bŐl, amit nem mindig 
zavarnak. Két nappal később, október 29-én azonban már pontosabb és differenciáltabb 
képet ad a moszkvaiak hangulatáról: „Tudomásom szerint a szovjet diákok semmiféle 
szolidaritási akciót nem szerveztek a lengyelek és a magyarok mellett Moszkvában. A 
lakosság véleménye egyébként megosztott. Egyesek nacionalista beidegzéseiknek engedve 
elítélik a lengyeleket és a magyarokat, m ert»árul óknak« tartják őket. .. .Másokat viszont 
felháborít a magyarországi megtorlás brutalitása. Ami azonban közös: mindnyájuknak 
hirtelen tudomásul kellett venniük azt, amit eddig jórészt nem tudtak, hogy mennyire 
népszerűtlen a kommunizmus és még inkább a Szovjetunió a népi demokratikus országok
ban." (URSS, Vol. 287. p. 36—41.)

4. Dejean moszkvai francia nagykövet 1956. november 6-án részletesen beszámol 
Sepilov külügyminiszterrel folytatott aznapi beszélgetéséről, amelyre a miniszter kezde
ményezésére került sor. Sepilov természetesen Szuezről kívánta ismertetni a szovjet kor
mány elítélő véleményét, Dejean viszont -  ellensúlyként -  a magyar ügyet s az erről adott 
szovjet magyarázat elfogadhatatlanságát, a szovjet beavatkozás által kiváltott nemzetközi 
felháborodást hozta szóba. Sepilov ügyesen hárított, sütötte félre a témát: a magyarországi 
események a magyar nép belügyét alkotják. Hogy ott is külső erők beavatkozása történt? 
Bizony, ma láthatjuk, milyen eredménnyel járt a kívülről támogatott romboló erők munkája. 
Akárcsak a Közel-Keleten... -  Ugyanígy pergett le a szovjet vezetésről Guy Mollet francia 
miniszterelnök Bulganyinhoz intézett másnapi, november 7-i üzenete is. (URSS, Vol. 267. 
p. 130-132., 137-138.)
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5. Figyelem re méltó, hogy a francia diplom aták aránylag korán, jóval a magyar 
forradalom  elótt felfigyeltek az amerikai politika és propaganda következetlenségére és 
felelőtlenségére. „A republikánusok és a csatlósok” című 1956. január 18-i washingtoni 
jelentés idézetekkel m utatja be a hangzatos és üres ígéretektől hem zsegő am erikai politikát. 
Eszerint a mérsékelt republikánusok és a dem okraták közös politikája: bátorítani a rab 
népeket és emigrációjukat, de veszni hagyni a lázadókat, mondván, hogy a szabad népek 
példája majd hatni fog. Az elem ző elismeri, hogy a hang a genfi csúcskonferencia óta 
határozottan mérséklődött, ami viszont az em igráció csalódottságát és tiltakozását hívta ki. 
(Vol. 287. p. 7 -12.)

6. A francia diplom aták figyelemmel kísérték a nemzetközi kom m unista mozgalom 
1956 körüli differenciálódását. A berni nagykövet november 13-án a Neue Zürcher Zeitungot. 
idézi: a magyar esem ények hatására a kommunista világ kettészakadt, egyfelől a sztálinis
tákra, másfelől a jugoszlávok és lengyelek csoportjára. Beszám olót találunk az északi zóna 
(Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország) kommunista pártjainak novem ber 25-26-i 
stockholmi értekezletéről, ahol „a magyar ellenforradalm i m ozgalom m al” szemben foglal
tak állást. Dejean nagykövet 1956 végén a tanulmányok egész sorát szentelte a Szovjetunió 
és a kom m unizm us válságjelenségeinek, s különleges figyelmet fordított a kínai álláspont
ra. (Vol. 260. p. 105-112.)

7. Végül nem érdektelen, hogy Laloy, a Külügyminisztérium Politikai Főigazgatósága 
európai ügyosztályának vezetője „A népi dem okráciák politikai fejlődése” cím ű tanul
mányában m ár 1956. május 29-én világos, töm ör elem zést ad az ideológiai és ténybeli 
változásokról Kelet-Európábán, s ennek alapján e korai időpontban m egfogalm azza egy 
détente-politika lehetőségét és alapelveit. (Vol. 287. p. 19-23.)

A magyar anyag kötetei mindenekelőtt a budapesti francia követség (ekkor még nem 
nagykövetség!) három vezető em berének rendszeres jelentéseit, rejtjeles táviratait és 
hosszabb elem zéseit tartalmazza. E három ember: Jean Paul-Boncour követ, aki 1956 
nyarán vette át a követség vezetését, Henri Quioc első  tanácsos, aki éppen a forradalom 
idején érkezett Budapestre, s a novem ber 4-ikét követő héten, am ikor Paul-Boncour a 
harcok következtében a követi rezidencián, a budai Csaba utcában rekedt, ténylegesen 
vezette a  követség munkáját, és Guy T urbet-D elof kultúrattasé, egyben a budapesti Francia 
Intézet igazgatója, aki sokrétű magyar értelmiségi kapcsolatokkal rendelkezett, s teljesen 
m agáévá tette a magyar forradalom ügyét: október utolsó napjaiban Bécsbe utazott, hogy 
az ottani követségről küldhessen részletes jelentést Párizsba budapesti és dunántúli tapasz
talatairól (útközben minden községben és városban megállt), m indvégig naplót vezetett az 
esem ényekről, 1957 végén pedig javaslatot dolgozott ki egy 1956-tal foglalkozó nem zet
közi kutatóintézet felállítására. (Lásd erről a Világosság, 1993/10. számában közölt ism er
tetésemet.)

Az „Hongrie” feliratú dossziékban azonban állandóan -  ha nem is hiánytalanul -  jelen 
van a nagyvilág, a nemzetközi vetület is, természetesen a világ legkülönbözőbb részein 
állom ásozó francia diplom aták jelentéseinek tükrében. Idetartoznak az ENSZ és a Bjztfi 
sági Tanács ezzel kapcsolatos üléseiről és munkájáról szóló beszámolók, valamir 
ENSZ-delegátusoknak küldött utasítások is. (Lásd erről Békés Csaba részlete: 
a brit levéltári anyag alapján, intézetünk 1993-as évkönyvében.)

A különböző országokból érkező sajtószem lék m ellett beszámolókat! 
magyar felkelés lelkes visszhangjáról olyan távoli országokban és földrésze!
Portugália, Svédország, Ausztrália, Új-Zéland), am elyeknek szolidaritásáról
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tudtunk. Hasonló szellemi, csak éppen keserűt hangneműt körképet kapunk a szovjet 
beavatkozás, majd jó  másfél évvel később, Nagy Imiéék kivégzése után. (Wellingtonban
1958. június 17-én Dávid Ojsztrah adott koncertet a szovjet követségen, a nyugati diplo
maták azonban lemondták a megjelenést. Két nappal késóbb Nash űj-zélandi miniszterel
nök nagy beszédben ítélte el az elnyomás és megtorlás politikáját. (Hongrie, Vol. 91. p. 
90-95.)

Ennél is fontosabb, hogy a jelentések betekintést adnak a nemzetközi fogadtatás 
kevésbé lelkes és lelkesítő, ám a reális erőviszonyokat annál inkább befolyásoló mozzana
taiba. Egy 1956. október 30-i újdelhi jelentés beszámol róla, hogy október 26-án Nehru 
miniszterelnök utalt ugyan nyilatkozatában a lengyel-magyar események nemzeti jellegé
re, de alapjában továbbra is „megőrizte hallgatását”, s azt az álláspontját, hogy „belső 
ügyről” van szó. A Hindustan Tímesnak a jelentésben idézett cikke viszont jól mutatja az 
indiai kormány szovjetbarát és Amerika-ellenes alapállását: „a magyar nép érdeke -  írta a 
lap —, hogy a nagyhatalmak ne halásszanak zavaros vizekben” . (Vol. 92. p. 230.)

Az október 31-i helsinki beszámoló „zavart fogadtatásról” beszél finn hivatalos 
oldalról a magyar forradalommal kapcsolatban, abból az alkalomból, hogy az amerikai 
ügyvivő ismertette a finn külügyminiszterrel az Egyesült Államok álláspontját. Azt a 
„meglepő közlést”, hogy Finnország különleges helyzete nem zárja ki automatikusan a 
szolidaritás minden gesztusát, a francia diplomata afféle bátorításnak tekintette, hogy a 
Nyugat nem tekinti a finneket teljesen bekebelezetteknek, elvárja csatlakozásukat a nyugati 
lépésekhez. (Uo. p. 258-260.)

Magyar szempontból igen fontosak az ekkori bécsi jelentések, egyrészt a közelség, 
másrészt az osztrák kormány ekkori kényes helyzete és aktivitása miatt. Seydoux bécsi 
francia követ rendszeresen beszámol a két másik nyugati nagyhatalom helyi képviselőivel 
s az osztrák külügyminiszterrel folytatott egyeztető, tájékoztató megbeszélésekről, sőt a 
szovjet követtel való időnkénti érintkezésről is. 1956. október 30-i jelentésében elmondja, 
hogy aznap este, a brit és az amerikai nagykövettel és Figllel folytatott megbeszélés után 
Brúnó Kreisky külügyi államtitkár fejtette ki ugyanezeknek súlyos aggodalmait a magyar 
helyzetet illetően. Szerinte Magyarországon lelkes, de politikailag tapasztalatlan fiatalok a 
hangadók, ez széteséssel és kudarccal fenyegeti a forradalmi mozgalmat. Itt lenne az ideje, 
hogy a nyugati hatalmak ésszerű javaslatokkal és az ENSZ útján végrehajtott akciókkal -  
a szovjet csapatkivonás nemzetközi garantálása, szabad választások előkészítése, nagysza
bású gazdasági segítség -  segítsenek mederbe terelni a zavaros és diffúz törekvéseket. Meg 
kell értetni a magyarokkal, hogy a Nyugat nem hagyja őket sorsukra. -  Másnap, október 
31-én Seydoux növekvő optimizmusról számol be a vezető bécsi diplomáciai és politikai 
körökben, de hozzáteszi, hogy Kreisky nem osztja ezt a hangulatot, s hangoztatja, hogy 
ENSZ-bizottság kiküldésére és sürgős gazdasági segítségre van szükség. (Vol. 92. p. 234., 
263.)

Több jelentés szól a lengyel és a magyar helyzet összefüggéséről, Gomulka nehézsé
geiről és manőverezéséről, különösen a Nagy Imre-per után, amikor lemondásáról is hírek 
keringtek (Vol. 91. p. 98-99.). -  A jugoszláv vezetők sokrétű szerepe és felelőssége nem 
volt kétséges a francia diplomaták előtt, éppen ezért szorgalmasan firtatták ennek konkré
tumait. Paul-Boncour 1956. október 24-én jelenti Budapestről, hogy ajugoszláv követség 
nincs megelégedve a magyar vezetés összetételével. Gerő, Kovács; Apró iránt bizalmatla
nok, s Nagy Imre miniszterelnöksége mellett Kádárt kívánják a párt élén látni. (Vol. 92. p.
2.) Ugyanő a kivégzések után hosszabb beszélgetést folytatott a budapesti jugoszláv
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követtel a Nagy Im re-per nemzetközi politikai hátteréről (Vol. 91. p. 116.). -  A jó  
jelentésektől függetlenül, a Quai d ’Orsay-n néha előbb, közvetlenül szerezték meg a fontos 
inform ációkat. Laloy m ár 1956. novem ber 3-án este 10 óra 30-kor körtáviratban értesíti az 
érdekelt francia képviseleteket, hogy Krovcev, a párizsi szovjet nagykövetség tanácsosa 
aznap délután kijelentette: Nagy Imre már nem képvisel senkit, hatalm a megszűnt, semle- 
gességi nyilatkozatát nem kell komolyan venni. (Vol. 92. p. 109.)

A francia külpolitikának természetesen -  függetlenül attól, hogy a rokonszenven és 
együttérzésen kívül amúgy sem tudott semmit nyújtani a Nagy Im re-korm ánynak -  tudo
másul kellett vennie a tényeket, s novem ber 4-e után egy-két héttel már elsősorban az új 
magyar vezetéssel, annak főbb alakjaival és politikájával kellett foglalkoznia. A K ülügy
minisztérium kelet-európai osztálya 1956. novem ber 21-én részletes jelentést készít a 
m inisztérium főtitkára szám ára „Kádár helyzete a nemzetközi kom m unista m ozgalom ban” 
címmel, ism ertetve Tito, Gomulka, a pekingi vezetés és a Francia KP vezetőinek vélem é
nyét. (URSS Vol. 287. p. 58-61 .) A későbbiekben is állandó figyelemmel kísérik — 
elsősorban a budapesti követség különféle forrásokból m erítő beszámolói révén -  a magyar 
párt- és kormányzati vezetők minden olyan m egnyilvánulását, am elyből következtetéseket 
lehetett levonni akár a várható jövőbeli politikára, akár a múltra, pl. Kádár 1956. novem ber 
első  napjaiban tett moszkvai „látogatásának” körülményeire és tartalmára.

Úgy tűnik azonban, hogy a kádári konszolidáció egész folyamatából két terület 
érdekelte legjobban a francia diplom atákat: a megtorlás és a kultúrpolitika, illetve az írók 
és a hatalom viszonya.

M aga a követ, Jean Paul-Boncour 1958. március 19-i dátummal, „A leigázás útjai” 
(Les chem ins de la servitude) címmel hosszabb, többrészes elem zést készít, amelyben 
egyrészt a rezsim felhasználható fegyvereit, eszközeit, másrészt az ellenállás lehetőségeit 
vizsgálja. (Hongrie, Vol. 91. p. 11-24.) U gyanő 1958. szeptem ber 9-én a „tipikusan 
m egtorló je llegű  ítélkezésekről” értekezik, am elyekre Kádárnak szerinte azért van szüksé
ge, hogy -  56-os bűneit feledtetve -  alkalomadtán dokum entálhassa kem énykezű politikáját 
az „ötök bizottsága” (ti. az SZKP és a „testvérpártok” vezetői) előtt. (Uo. p. 152-154.)

A megtorlás perei közül a legtöbbet Nagy Imre és társai, Bibó, az írók, Kosáry 
Domokos, valamint Mérei Ferenc és társai ügyével foglalkoztak, az utóbbi kettővel főleg 
a francia kapcsolatok miatt. De ezeken túlmenően, gyűjteni és értékelni igyekeztek a 
megtorlás minden fontosabb adatát és mozzanatát. 12 oldalas jelentés készült a szegedi 
Perbíró-perről, ism ertetve a vádlottak nevét, a vádpontokat és a per sajtóbeli „tálalását” 
(Vol. 91. p. 27-40.), a Tóth Ilona és társai perről (Vol. 104. p. 72-75.), a Balogh-Péch 
G éza-Békesi-perben hozott halálos ítéletekről (Vol. 91. p. 51.), Brusznyay Árpád kivég
zéséről (uo. 61-69.), a fiatalkorúak kivégzésével kapcsolatos hírekről (uo. p. 266.).

A készülő Nagy Imre-perrel kapcsolatban a franciák minden apró adatot, jelzést 
összeszednek. Szám ítanak a perre, az ítélet azonban, mint mindenkit, őket is váratlanul éri. 
A z első, június 17-i jelentésben Henri Quioc feltételezi, hogy Kádár is csak az utolsó napon 
kaphatott tájékoztatást, hiszen június 14-én még „békülékeny” beszédet tartott (uo. p. 53.). 
Paul-Boncour is hajlam os feltételezni, hogy Kádár a megbékélés híve, és M ünnich a 
megtorlásé. Nagy Imréről készített pályarajzában arra az eredm ényre ju t, hogy Nagy nem 
volt elég jó  politikus, mégis a magyar kommunizmus általa képviselt liberális szárnya volt 
az, amely elviselhető alternatívát nyújtott (uo. p. 61-73.).

Néhány nappal később Paul-Boncour szóvá teszi, hogy Nagy Imrét és társait -  M aiéter 
kivételével -  szerinte nem helyes „a forradalmi mozgalom vezéreinek” nevezni, hiszen
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Nagy szüntelenül fegyverletételre szólított fel, s Belgrád cáfolja, hogy november 4-én a 
követségről ellenállásra buzdított volna (uo. p. 90.). A francia diplomaták sokoldalúan 
számolnak be a per külföldi és hazai visszhangjáról, így például Maiéter Pál özvegyével 
szembeni méltatlan bánásmódról (uo. p. 84.), s Quioc a vádiratról készült elemzésében arra 
a következtetésre jut, hogy a megtorlásnak ezzel nincs vége, következni fog pl. a Bibó-per 
(uo. p. 105-111.)

Bibó István sorsát végig aggódó Figyelemmel kísérik, s még az augusztusi per és ítélet 
után is félnek az esetleges súlyosbítástól. Tudják, hogy Bibó és Göncz érdekében magas 
szintű indiai intervenció történt Moszkvában és Budapesten, s K. P. S. Menonnak azt a -  
téves -  információját is továbbítják, hogy Bibót először halálra ítélték, s ezt csak később 
enyhítették. (Uo. p. 155.)

Sok és aprólékos (többnyire pontos és helytálló) jelentés készült Déryről és az 
íróperekről, valamint Kosáry Domokos vizsgálatáról és peréről, amelyben azegyik vádpont 
éppen a francia követnél és kultúrattasénál 1957 elején tett látogatás volt. Mérei és társai 
letartóztatása, majd pere azért kelt meglepetést és csalódást, mert 1958 őszét a francia 
diplomaták már az enyhülés kezdeti időszakának tekintik (uo. p. 159.).

A magyarországi konszolidáció erősen összetett problematikája egyébként már 1957 
őszétől fogva rendszeresen foglalkoztatta őket. Egyrészt azt firtatták és elemezték, hogy a 
hatalom milyen erőtényezők és meggondolások hatására, milyen mértékben és meddig 
alkalmazza az erőszakos megtorlás, illetve a megbékélés, megkegyelmezés és édesgetés 
módszereit. Érdekes információt továbbít e tekintetben a budapesti követség 1957. novem
ber 23-i távirata, mely szerint a Moszkvából hazatért Kádárt egy Bajkov nevű szovjet 
funkcionárius, a belső pártellenőrzés „specialistája” is elkísérte, hogy a keményvonalas 
sztálinisták javára döntse el azt a belső küzdelmet, mely ezek és a megbékélés hívei (Kádár, 
Biszku és társaik) között folyt. A november 7-re tervezett amnesztia is a moszkvai 
jóváhagyás hiánya miatt maradt el, s Déryék is ezért kaptak súlyosabb ítéletet. (Vol. 104. 
p. 191.)

A másik oldalon a magyar társadalom, az értelmiség, s ezen belül is elsősorban az írók 
magatartása, behódolásra, illetve együttműködésre való készsége foglalkoztatta őket. E 
tekintetben fordulópontnak tekintik az ENSZ-ügyben 1957 szeptemberében több száz író 
és művész által aláírt nyilatkozatot, amelyről Paul-Boncour követ szeptember 27-i, „Vége 
a tollak sztrájkjának” című jelentése számolt be. (Uo. p. 97-101.) Október 9-én ugyanő már 
átfogó beszámolót készít ,A  rezsim és az írók” címmel. Kiindulópontja a kor legnagyobb
nak mondott magyar költőjének, Szabó Lőrincnek ekkor bekövetkezett halála, melyet 
közvetlen összefüggésbe hoz a hatalom és az írók konfliktusával, a kierőszakolt aláírások
kal és az ellenállás megtörésével. A franciák információja szerint az aláírások nagy száma 
egyfelől az írók egyenkénti és csoportos beidézésével magyarázható (a Népfrontnál pl. 
Orbán László a vezető írókat egyrészt újabb íróletartóztatásokkal fenyegette^ másrészt a 
lecsukottak enyhébb kezelésével kecsegtette), másfelől azzal, hogy Tamási Áron, a népi 
írók egyik vezéregyénisége kifejtette: minél tömegesebben írják alá a minél durvábban 
politikai szöveget, annál nyilvánvalóbb a kényszeijelleg. -  A követ 12 oldalas jelentése 
kitér a szabadult írókra és művészekre, Illyés Gyula helyzetére s végül Szabó Lőrinc 
temetésére, amelynél hangsúlyozza, hogy épp október 6-án, a nemzeti gyásznapon, s 
pontosan egy évvel a Rajk-temetés után volt. (Uo. p. 104-115.)

A Déry-per lezajlását és mellékzöngéit elemezve, a franciák jól látják, hogy a hatósá
gok milyen cinikusan játszottak rá az antikommunista és antiszemita érzelmekre. (Uo. p.
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116-118.). Ugyanakkor találóan állapítja meg az egyik jelentés: ,A  Déry-per ítéletei a 
rettegettnél enyhébbek, a reméltnél keményebbek voltak. Olyanok, mint Kádár.” (Les 
demi-mesures de Kadar -  Kádár felemás rendszabályai. Uo. p. 157-173.)

A három vezető budapesti francia diplomata 1957 végén egymást kiegészítő, nagy 
„tanulmányokban” fejti ki véleményét a magyarországi helyzet sajátosságáról és a francia 
politika ebből adódó lehetőségeiről. ,A  magyar értelmiség »kollaborál« Mi a teendő?” -  
közli már november 4-i jelentése címében Paul-Boncour, aki a rendszerrel alapjában 
szemben állók új magatartását négy pontban foglalja össze:

1. A nyílt, különösen pedig a fegyveres ellenállás feladása;
2. gyakorlati együttműködés a rezsim közigazgatásával;
3. a vallási, szellemi, nacionalista meggyőződés fenntartása és megszilárdulása-addig

is, míg ismét érvényesíthető lesz majd;
4. a Nyugat és Kádár korrekt kapcsolatának igenlése.
Ennek alapján a követ részletes javaslatokat terjeszt kormánya elé a Kádár-rezsim, a 

magyar emigráció és az egész magyar kérdés értő, differenciált kezelésére, a magyar 
kormány kezdeményezéseinek mérlegelésére, helyenkénti elfogadására. -  A jelentésre 
egyébként Párizsban kézzel ráírták:, Amit javasol, az körülbelül az, amit máris csinálunk". 
(Uo. p. 123-128.)

Alig két héttel később keletkezett Turbet-Delof már idézett, „Kádár felemás rendsza
bályai” című tanulmánya, amely Quioc első tanácsos bevezetésével érkezett a Quai d’Or- 
say-ra. Mindketten hangsúlyozzák, hogy Franciaországnak ki kell használnia a magyar 
rezsim készségét a nyugati kulturális nyitásra, annál is inkább, mert a magyar értelmiség is 
„reálpolitikát” folytat, mégpedig két irányban: az egyik a keleti és nacionalista, a másik a 
nyugati és humanista irányzat. Kiadják a francia írók addig betiltott műveit, a szovjet-ma
gyar kulturális hónap után valóságos „francia-magyar hónapot” rendeztek stb.

A francia politika tehát, amely a forradalom napjaiban és a megtorlás kezdeti idősza
kában az erkölcsi szolidarizáláson túl már csak a szuezi intervenció miatt sem tudta segíteni 
a magyar ügyet, a nyugati hatalmak közül valószínűleg elsőnek ismerte fel az 1956 utáni 
Magyarországgal folytatható újfajta politizálás, kulturális kapcsolatteremtés és afokozatos 
fellazítás lehetőségeit, amelyek egyébként inkább csak az 1960-as években kezdtek reali
zálódni. Más kérdés, hogy Franciaország -  különféle belső okok, így elsősorban nyilván az
1958-as mély belpolitikai válság miatt -  nem tudta valóra váltani a keleti diplomatái által 
kezdeményezett politikát.
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