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JELENTÉS EGY KUTATÁSRÓL 
A „B ANG-JENSEN-ÜG Y”

(Ami történt és ami nem történt 1956 után az ENSZ-ben)

A kutatás 1992-ben kezdődött, egy történelmi dokumentumaim „háttéranyagának” feltá
rásaként. A tervezett film Povl Bang-Jensen, dán diplomata (az ötvenhatos ENSZ-külön- 
bizottság másodtitkára) életét, működését, illetve 1959-ben bekövetkezett, s máig kiderí
tetlen halálát örökítette volna meg. Bang-Jensen szerepe ugyanis meghatározó volt a 
különbizottság munkájában. Ő volt a bizottság szervezési, adminisztrációs ügyekért felelős 
alkalmazottja, illetve a későbbi ENSZ-jelentés egyik szerkesztője. Több évtizedes politikai 
pályája -  1939-től dolgozott a dán külszolgálatban, 1949-től pedig az ENSZ-ben -  bizo
nyosan ekkor jutott csúcspontjára, szoros és -  feltehetően -  tragikus kapcsolatban a 
„magyar üggyel”.

A kutatás kezdetén azonban kiderült, hogy a minket érdeklő konkrét kérdésekre csak 
egy átfogó anyagfeltárás és elemzés nyomán remélhetünk választ Így terjesztettük ki 
vizsgálatunkat olyan területekre is, mint az ENSZ működési mechanizmusa 1956-57 őszén 
és telén, mint a különbizottság kialakításának, összetételének háttere, illetve az érintett 
nemzetek diplomáciájának tevékenysége stb. Mindezek során azonban mégiscsak ezt a 
„személyes” történetet tartottuk szem előtt, amely, meggyőződésünk szerint rendkívül 
pontosan világít rá számos történelmi ellentmondásra.

Kutatásunk kezdetén rekonstruálni igyekeztünk -  nemegyszer eddig nem kutatható, 
vagy nem kutatott-hazai és külföldi (dániai, amerikai, svédországi) levéltárak anyagainak 
segítségévei — azt a rendkívül ellentmondásos nemzetközi erőteret, amely az 1956-os 
magyar forradalom sorsát nagymértékben befolyásolta. Figyelmünk éppúgy kiterjedt az 
amerikai külpolitika nyílt és burkolt érdekeire, szempontjaira, mint a szovjet kül-, illetve 
(ettől sokszor csak kevéssé elválasztott) titkosszolgálat működésére. Az európai befolyási 
övezetek megszilárdulása, a „részleges” ideológiai enyhülés, az osztrák államszerződés, az 
ENSZ „megnyílása” bizonyos szocialista országok (közöttük Magyarország) előtt stb. 
éppúgy az előzményekhez tartozott, mint a nukleáris patthelyzet vagy a közel-keleti 
feszültség fokozódása. Mindezek rendkívül erőteljesen hagyták rajta „lenyomatukat” az 
ötvenhatos forradalom fogadtatásán és nemzetközi hatásán. (Itt éles különbséget kell tenni 
a sajtó, a közvélemény és a politikusok reakciója között.)

Levéltári kutatások, interjúkból, illetve a korszakkal foglalkozó tudományos munkák
ból (felsorolásuk meghaladná a jelentés kereteit) rekonstruálható az a meglepetés -  csak
nem: döbbenet amellyel az ENSZ reagált az októberi budapesti eseményekre. Jegyző
könyvek, levelezések, diplomáciai utasítások, ügyrendi kérdések (melyek jelentősége 
azonban rendkívülivé vált) során alakult volna ki a „kríziskezelés” vagy legalábbis „-érzé
kelés” rutinja, ha nemcsak kommunista oldalról ütközik erőteljes ellenállásba (s itt a
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szokásos diplomáciai elutasításokon tál a rendkívül hatékony háttérdiplomáciáról, illetve 
titkosszolgálatok -  mindeddig csak sejthető döntő szerepéről van szó), de ha magán az 
ENSZ-en belül következetesebb és elszántabb diplomaták kívánták volna csakugyan meg
oldani a „magyar kérdést”.

Drámai erejűek -  és ismereteink szerint eddig feltáratlanok -  azok a törekvések, 
amelyekkel az ENSZ a különbizottság kinevezése előtt próbált képet alkotni a magyaror
szági helyzetről, még 1956 őszén (a forradalom napjaiban, illetve mindjárt a szovjet 
megszállást követően). Előbb, még a forradalom napjaiban egy különmegbízott, Andrew 
Cordier (az ENSZ főtitkárhelyettese) ajánlkozott, hogy Magyarországra utazna megfigye
lőként (szerepe a későbbiekben még jelentőssé vált), majd egy -  neves nemzetközi jogá
szokból álló -  „hármasbizottságot” alakítottak 1956. november 4-én (Alberto Lleras 
vezetésével, tagjai; O. C. Gundersen és A. Lali). Azonban egyikük sem élhetett mandátu
mával; felhatalmazásuk jellegéből, illetve a kommunista magyar hatóságok elutasító ma
gatartásából következően nem birkózhattak meg a helyzetből fakadó ellentmondásokkal. 
Megbízatásukat visszaadták az ENSZ főtitkárának.

Az úgynevezett „ötösbizottság” megalakítása (1957, január 10-én) már számos kudar
cot tudhat előzményeként, és átfogó diplomáciai mozgások végeredménye volt. A külön
bizottság másodtitkára Povl Bang-Jensen lett, s megbízatása jelentős mozgásteret biztosított 
számára. A szervezési kérdések ugyanis rendkívül lényegesek voltak az európai adatgyűjtés 
során: az ő feladata volt, többek között a tanúk előválogatása, a dokumentumok megszer
zése és szelektálása, végül a jelentés szerkesztése is jelentős részben őrá marad. A dán 
származású ENSZ-diplomata azonban már a munka megkezdése idején rendkívül ellent
mondásos erőtérbe került. A különbizottsági tagok kinevezésére javaslatot tevő ENSZ- 
tisztviselők érdekei meglehetősen átláthatatlanok, főként egy jugoszláv diplomatáé; 
Dragoslav Proticé, illetve Andrew Cordier-é- akikkel később Bang-Jensen súlyos konflik
tusba is került mindezek miatt.

A különbizottság mandátuma ugyanakkor nincs pontosan körvonalazva, s utóbb még 
ennek sem felelt meg teljesen: az előírt jelentések helyett mindössze egy jelentést tesznek 
közzé, noha folyamatosan érkeztek az ENSZ-hez a szükséges dokumentumok -  olykor 
súlyos kockázattal csempészve ki ezeket Magyarországról. A bizottság elnöke az a dán 
diplomata, Alsing Andersen volt, akinek hazájában a háború után le kellett mondani 
politikai szerepéről, mivel a németekkel együttműködő dán kormány hadügyminisztere 
volt. Vele kell együtt dolgoznia a háború idején antifasiszta Bang-Jensennek (aki az 
úgynevezett „emigráns dán kormány” második embere volt Washingtonban, s rendkívül 
fontos szerepet játszott például a dán kereskedelmi flotta megmentésében, illetve Grönland 
amerikai védelem alá helyezésében). Andersen kiváló céltáblájává vált tehát a „fasiszta 
felkelést” emlegető kommunista sajtónak is. A bizottság ceyloni tagja, R. S. Gunwardene 
később gyanúba keveredett a szovjet titkosszolgálattal való együttműködés miatt. Az 
adminisztráció vezetője William Jordán volt, Bang-Jensen közvetlen felettese a különbi
zottságban, ugyanakkor a dán diplomata ismert ellenfele. Az „időzített” konfliktusok 
mintha már a csoport létrehozásában megjelentek volna.

A jelentés szerkesztése során Bang-Jensen szabotázsra gyanakszik: újra és újra téve
dések kerülnek a szövegbe, s ezek kicserélése (többszöri figyelmeztetésére) sokszor újabb 
tévedésekkel történtek (melyek a kommunista sajtóban visszhangzottak azután hosszan, s 
alkalmassá váltak az egész munka „diszkreditál ás ára”). A tanúk kihallgatása során a 
biztonsági feltételek hiányosaknak tűntek, a nevek és vallomások könnyen a kommunista
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titkosszolgálatok kezére kerülhettek -  ekként pedig a bizottság munkája veszélyeztethette 
a tanúk, illetve hozzátartozóik biztonságát, életét (ezért kívántak sokan névtelenül tanús
kodni). Az aggályokat az ENSZ adminisztrációja rendkívül határozottan elutasította. Mi 
azonban kutatásunk során a budapesti Országos Levéltár külügyi anyagában rátaláltunk rá 
a Bécsben tanúskodó forradalmárok névsorára, vallomásaik „szinopszisával”, a bizottság 
előtt töltött idő megjelölésével együtt -  s feltehetően hasonló jelentés készült a kihallga
tások további helyszínein: Genfben, Rómában, Londonban, Bécsben és New Yorkban is 
(ezek feltárása folyamatban van). Magyarországra, mint tudjuk, a különbizottság nem 
utazhatott be.

Az ENSZ-jelentés mindezekkel együtt 1957. június 12-re elkészült, melynek nyomán 
az ENSZ közgyűlése 1957. augusztus 19-én elítélte a szovjet beavatkozást. Hatása rendkí
vülinek bizonyult, s a mai napig a forradalomról fennmaradt egyik legismertebb külföldi 
dokumentumnak számít. Utóélete azonban több szemszögből is tanulságos. Először is: 
titkos terjesztésben (számozott példányokban) azonnal a kommunista hatalom „gépezeté
be” került Magyarországon. Igazoló jelentések születtek ennek nyomán, például a honvé
delmi minisztériumban lásd a Hadtörténelmi Levéltár 1956-os gyűjteményének 8-ás őrzési 
egységét), és a Külügyminisztériumban (mint ezt az Országos Levéltár külügyi anyaga 
bizonyítja: 55 KüM 26/h jelzet, 55-ös és 56-os doboz). Feltehetően a Belügyminisztérium 
is „hasznát vette” , de kutatásunkat ott még nem folytathattuk. Feltételezések és tanúvallo
mások szerint a jelentés egyes adatait felhasználták a perek során, sőt: letartóztatásokhoz 
és az emigráció dezinformálásához is eszközül szolgált. Másodszor: az ENSZ diplomáciai 
rutinjának megfelelően újra és újra napirendre kerül a „magyar ügy” -  ám felvetése a 
nemzetközi diplomácia érdekviszonyainak volt többnyire alárendelve; míg a magyarorszá
gi jogtiprások dokumentálása csaknem kínos kötelesség, amolyan „archiváriusi” feladat 
lett. A kommunista külpolitikai offenzíva sikerrel jár az ENSZ-ben, ahol a szuezi kérdés 
megoldása kapott primátust a főtitkár részéről is, mint erre a kutatásunk során megkérdezett 
tanúk -  valamennyien az ENSZ egykori vezető munkatársai - ,  és az írott források egyér
telműen rámutatnak. Még az ENSZ irattárában az ügykezelés módja is erre utalt: a 
bürokráciában ismert „kiszignálások”, határidők, jelentéskérések végsőkig formalizált 
mechanizmusával. A magyar ügyben olykor még a „látszat” megóvása sem számított. 
Harmadszor: Bang-Jensen utasítást kapott, hogy a névtelenül tanúskodók listáját adja át 
feletteseinek. Mivel meg volt győződve arról, hogy a szovjetek befolyása az ENSZ-ben 
átfogóan érvényesül, miként erről magunk is meggyőződhettünk, s hogy a névsor ekként 
kommunista kezekbe kerülhet, morális indokokkal megtagadta az utasítás végrehajtását. A 
bizottság működése nyomán kudarcérzése elhatalmasodott: már a jelentés készítése idején 
számos beadványt nyújtott be a főtitkárnak, kétségeit jelezve- választ azonban ezekre nem 
kapott. A vita 1957 őszén (október-november) nyilvánosságot kapott: a kommunista sajtó 
ismét az ENSZ-jelentés diszkreditálására használta fel a konfliktust. Három fegyelmi eljárás 
indult Bang-Jenson ellen, melyek közül egy sem felelt meg a törvényesség (ENSZ-en 
kívüli, például amerikai) feltételeinek -  noha amerikai jogászt is bevontak az eljárásba. 
Kutatásunk során megdöbbenéssel láttuk, miféle szenvedélyek nyertek itt teret amelyek 
bizonyos magyarázattal szolgálhatnak a „magyar ügy” kezelésének ellentmondásaira). 
Végül -  kompromisszumot keresve -  az „inkriminált” névsort Bang-Jensen és az ENSZ 
magas rangú tisztviselői jelenlétében 1958. január 24-én megsemmisítették -  a világ- 
szervezet székházának tetején elégették - ,  Bang-Jensént pedig eltávolították az ENSZ- 
ből.
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A különbizottság kibocsát még egy elítél# nyilatkozatot Nagy Imre és társai kivégzése 
után (jelentés ekkor sem következett), s a már állástalan dán diplomata az ENSZ-főtitkárt 
is felelősségre vonta, mert nem tett meg mindent, amit pedig -  dokumentumai birtokában
-  megtehetett volna a halálos ítéletek megakadályozására. Ugyanekkor Bang-Jensent 
„keleti diplomaták” keresik fel, akik dokumentumokat ígérnek neki, mind átfogóbb gyanúja 
alátámasztására -  vagyis: hogy miért játszotta az ENSZ azt a szerepet a magyar forrada
lomban, amit játszott. A volt diplomata ennek a (provokáció lehetőségét is tartalmazó) 
közeledésnek nyomán kapcsolatot keres hivatalos amerikai szervekkel is -  hiába. Az 
Egyesült Államokban újságcikkek utalnak arra, hogy élete veszélyben van (például A. 
Widener tollából: az U. S. A. című lapban), de semmiféle védelemben nem részesül. 1959. 
november 23-án, Thanksgiving ünnepén eltávozik lakásáról, három napon keresztül isme
retlen helyen tartózkodik, majd egy parkban találnak holttestére, lakásától nem messze, 
november 2ó-án. A jelek ellentmondásosak: öngyilkosságra utalnak, noha Bang-Jensen 
levelet írt feleségének arról, hogy ilyesmit soha nem követ el; s a „búcsúlevél” a holttest 
zsebében ugyancsak elgondolkodtató. A rendőrség azonban azbnnal elfogadja az öngyil
kosság koncepcióját, a holttestet rendkívül hamar elhamvasztják, s az FBI, a szövetségi 
nyomozóiroda nyomozását Washingtonból állítják le, szinte azonnal.

A megrendült közvélemény és a sajtó találgatásaira az ENSZ éppoly ingerülten reagál
-  elhárítva a felelősséget - ,  mint korábban, a még élő diplomata bizalmatlanságára a 
világszervezet működésével szemben. Az emigráns magyar forradalmárok ötvenhat már
tírjának tekintik Bang-Jensent -  méltán - ,  s egyben a szovjet titkosszolgálat áldozatának. 
Kutatásunk mindeddig nem erősítette meg az utóbbi gyanút, míg az ENSZ, illetve az 
amerikai hatóságok (legalábbis: rész-) felelősségére számos adatot találtunk. 1961-ben 
szenátusi vizsgálat zajlik le az ügyben, perdöntő következmények nélkül. Ugyanebben az 
évben könyv jelent meg „Betrayal at the UN” (Árulás az ENSZ-ben) címmel erről a 
történetről (DeWitt Copp és Marshall Peck, a Dewin-Adair Company, New York, 1961), 
melyben két újságíró próbált választ keresni a még nyitott kérdésekre. Munkájuk az 
úgynevezett „nyombiztosítás” rendőrségi feladatát jól látta el: szóra bírva a tanúkat, 
munkatársakat, barátokat, s összeillesztve a bünügy mozaikjából annyit, amennyit a maguk 
korlátozott eszközeivel, az esemény utáni sietségben megtehettek.

1992-ben a még megoldatlan rejtélyek nyomában indultunk el. A probléma aktualitá
sát sejteti az a rendkívüli ellenállás is, amit olykor levéltárak, diplomaták, egykori résztve
vők részéről tapasztalhattunk. Hiszen nemcsak „közvetlen" adatokat igyekeztünk feltárni, 
de a közvetett forrásokat is.

Dániában például a külügyi archívum jelentős részéhez nem juthattunk közel: ahhoz, 
amely a tragikus sorsú dán dipolmatával, az ENSZ-misszóval, a korabeli dán keleti 
politikával foglalkozik, noha mind Bang-Jensen korábbi működése (antifasiszta ellenállása 
a háború idején, szerepe Dánia NATO-csatlakozásában stb.), mind Alsing Andersené 
bizonnyal bőségesen dokumentálva van. A magyar forradalomról azonban jelentés irat
anyag állt kutatásunk rendelkezésére, mely egyértelművé tette a dán politikusok hozzáál
lását -  noha ennek következményeivel nem mindig találkozhattunk külpolitikai döntéseik
ben (a dán misszió például Kéthly Anna ENSZ-beli meghallgatása ellen szavazott), a 
szovjetekkel szembeni óvatosságuk olykor megrendítő volt. A bizottság vezetőjének azon
ban számos iratára bukkantunk a koppenhágai Munkásmozgalmi Archívumban (Andersen 
ugyanis szociáldemokrata volt), míg rendkívülinek -  bár hiábavalónak -  bizonyult az a 
sajtókampány, amely Bang-Jensen révén a magyar forradalom mellett és a szovjet meg-
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szállásssal szemben bontakozott ki 1957 végétől kezdődően, az ENSZ-et és a dán óvatos
ságot illetőerős kritikával.

Az Egyesült Államokban elsősorban az ENSZ-archívum rejtett (és még rejt) megha
tározó iratokat, melyek egy része azonban még mindig zárt anyag (időhatár nélkül!), s 
nemcsak a Bang-Jensenre vonatkozóak, de az 1956-os magyar eseményeket érintőek is. (A 
kutatható iratok közül is számos dokumentum hiányzik, kiemelésük csak jelezve van, 
indokolva nincs.) Rendkívül tanulságosak azonban az úgynevezett háttérlevelezések, váz
latok, utasítások stb„ amelyek a magyar ügy kezelésének fordulópontjait követik, s a 
„csatolt” iratok is (melyek egy részét a New Brunswick-i Magyar Házban őrzik, miután 
oda szállították -  mintegy; „lopták” -  ki az ENSZ iratmegsemmisítőjéből a hatvanas évek 
közepén; egyébként dokumentumok, levelek, bizonyítékok sora került volna zúzdába). Az 
ENSZ-en belül drámaian követhetőek a meghatározó döntéseket előkészítő politikai-szel
lemi mozgások is, kutatásunk ezek megragadására, dokumentálására is kísérletet tett.

Kutathattunk továbbá az Egyesült Államokban a State Department irataiban is a 
National Archives gyűjteményében, s más dokumentumokat az Egyesült Államok szövet
ségi nyomozóhivatala, illetve hírszerzése is őrzött ezzel az üggyel kapcsolatban, melyeket 
kutatásunkban felhasználhattunk (s amelyeket az úgynevezett „Freedom of Information 
Act” nyomán adtak ki a jelzett intézmények, amikor évekkel korábban egy, az ügy iránt 
érdeklődő dán újságíró nyújtott be erre vonatkozó kérelmet). Magánarchívumok is meg
nyíltak olykor: Copp és Peck, az említett könyv szerzői adták át egykori gyűjteményüket, 
illetve Bang-Jensen ügyvédje, családja, s barátai is támogatták kutatásunkat emlékeik, 
feljegyzéseik stb. átadásával. Számos egyéb kutatóhelyet is felkerestünk, ahol akár az 
ENSZ, akár az amerikai külpolitika vonatkozó dokumentumait sejthettük (könyvtárak, 
egyetemek, politikai alapítványok archívumai, a stanfordi Hoover Intézettől az.UCLA-n 
őrzött Bunche-iratokig, a New York Public Library-től a National Security Archive-ig).

Oroszországban számos beszélgetést folytathattunk magas rangú titkosszolgálati tisz
tekkel, akik az általunk kutatott időszakban az ENSZ-ben, illetve a KGB döntéshozó 
testületéiben dolgoztak. Több ponton sikerült újabb információt szereznünk, de levéltári 
kutatásra egyelőre nem nyílt módunk. A beszélgetések azonban itt is -  akárcsak kutatásunk 
más helyszínén -  kamera előtt folytak, hiszen a dokumentumfilm elkészítése változatlanul 
határozott szándékunk.

A magyarországi archívumok nemrégiben megnyílt anyagai számos fontos dokumen
tumot tartalmaznak és sok szempontból módosítják az eddig kialakított képet (mindezek 
részletezésére kutatásunk lezárulásakor lesz módunk). Nemcsak a Hadtörténeti Intézet 
levéltára őriz iratokat az ENSZ-bizottságról, de az Országos Levéltár külügyi irataiban is 
lépésről lépésre rekonstruálható az ENSZ-ben folytatott vita -  s nemcsak a színfalak előtti, 
de a kulisszák mögötti is. A csak sejthető ellentmondásokra is létezett forgatókönyv -  így 
például arra az esetre, ha felfüggesztenék Magyarország ENSZ-mandátumát. A továbbiak
ban a belügyi, illetve a volt pártarchívum feltárásával folytatnánk munkánkat; valamint a 
megkezdett interjúsorozat révén keresünk választ további kérdéseinkre. így például arra, 
hogy csakugyan felhasználták-e a kommunista hatóságok az ENSZ-jelentés egyes adatait 
a megtorlásokban; hogy milyen sikerrel működött a dezinformácíós kampány; hogy pro
vokáció áldozata lett-e végül Bang-Jensen; hogy mikortól tudhatta pontosan a magyar 
külügy, hogy nem kell „félnie” az ENSZ elmarasztalásától stb. *

*
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A két tragédia -  a magyar ötvenhaté, illetve a dán diplomatáé -  számos ponton 
kapcsolódik egymáshoz, s az egyiket kutatva teljesebben érthetjük meg a másikat is. Ez a 
megértés ugyanakkor átfogóbb: egy korszak döntéshozóinak karakteret ismerhetjük meg, 
amikor egy nemzetközi szervezet mandátumának próbálnak eleget tenni. Ami történelem 
lett, s amit most „újraolvashatunk” dokumentumok és cselekedetek fényében -  az másként 
tárul fel vizsgálódásunk során: túl propagandán és heroizmuson -  a realizmus keserű 
vonásaival.
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