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A most megjelent dokumentumgyűjteményben a címben ígértek szerint megelevene-
dik az 1956-os forradalom számos pillanata, elő- és utóélete, de a válogatás tág teret 
szentel az események külpolitikai vetületének is. így a kérdés iránt érdeklődő angol, 
vagy a kötethez hozzájutó magyar átlagolvasók mellett a magyar forradalom és a 
modern diplomáciatörténet kutatói is a kezükbe vehetnek végre egy olyan kötetet, ami 
a nemzetközi élet egyik főszereplőjének külügyi kulisszái mögé enged bepillantást. 
Jóllehet a magyar olvasóközönség az elmúlt években már hazai társadalomtudományi 
folyóiratokban is olvashatta az iratok, főként követi jelentések egy jelentős részét, 
mégis a most megjelent válogatás céljait és volumenét tekintve nem kis hiányt pótol 
az 1956-os év külügyi okmánytárainak sorában. Miközben a Szovjetunió nyilvános-
ságra hozott külügyi iratait két magyar nyelvű kötet gyűjti egybe, és évek óta a kuta-
tók rendelkezésére áll mind a Documents Diplomatiques Francois, mind a Foreign 
Relations of United States ez időszakra vonatkozó kötete is, a hivatalos brit okmánytár 
megfelelő kötetére még előre láthatóan éveket kell várni. Addig is nélkülözhetetlen 
forrásanyag vált közkinccsé Éva Haraszti-Taylor válogatásában. Haraszti-Taylor a 
kötet eléjén szereplő két bevezető írással egyfelől a szuezi válság és a magyar forrada-
lom katonai beavatkozással történt elnyomásának ok-okozati kapcsolatát jáija körbe, 
másfelől a brit külpolitika kelet-európai irányelveinek alakulását és alkalmazását 
szemlélteti az időrendi sorrendbe fűzött dokumentumszemelvények láncolatával. 
Rávilágít arra a kulcsfontosságú tényre, hogy Magyarország a kelet-európai térséggel 
egyetemben nem esett a brit érdekszféra érdeklődési körébe. Említést tesz a forrada-
lom nyomán felmerülő külpolitikai problémákról és rövid távú célokról. 

A korpusz maga 184 dokumentumot közöl a Public Record Office (a brit állami 
levéltár) anyagából. Ezek az iratok 1956. január 2. és 1959. október 29. között kelet-
keztek. A magyar forradalom előtti időszak 38 dokumentumának túlnyomó többsége a 
magyar belpolitika fejleményeiről szóló beszámoló, oknyomozás vagy alapos elemzés 
a magyar gazdaság helyzetéről, a politikai élet, a párton belüli frakciók erőviszonyai-
nak várható módosulásáról. Számos jelentés foglalkozik a magyar-jugoszláv kapcsola-
tok alakulásával, érintve ezzel a kommunizmus esetleges nemzeti útjaival kapcsolat-
ban kialakítandó brit álláspontot. A külpolitika kutatói számára pontosan az a néhány, 
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szám szerint négy dokumentum bír a legrevelánsabb értékkel (L. A. C. Fry budapesti 
brit követ javaslatai a kulturális kapcsolatok bővítésére és a propaganda irányelveire -
1956. április 20.; egy külügyminisztériumi összegzés a csatlós országok irányában 
folytatott külpolitika módosításáról folyó vitákról - 1956. július 27.; javaslatok a kül-
ügyminiszteri értekezlet elé - 1956. július 25-26.; az angol kormány irányelvei az 
októberi NATO-értekezleten - 1956. október 12.), amelyek a brit diplomácia kelet-
európai magatartását fogalmazzák meg, fogalmazzák újra, számolva azzal, hogy a 
szocialista országok belpolitikai erjedése rövid távon a kommunizmus helyi változata-
inak kialakulásához fog vezetni. Az alapjában tartózkodó, de a közeledésre rugalma-
san reagáló új politika mikéntjeiről és korlátairól is itt kaphatunk kielégítő magya-
rázatot. 

A szerkesztés érdeme, hogy legalábbis a gyűjtemény bizonyos részeinél együtt 
olvashatjuk a követi jelentéseket a rájuk vonatkozó minisztériumi megjegyzésekkel. 
A reflexiók tartalma és hangvétele ugyanis inkább tükrözi a külpolitika realitásait, 
mint az események hatása alatt készült helyszíni beszámolók. A térség iránti brit ér-
dektelenséget még érzékletesebben lehetett volna kidomborítani, amennyiben a válo-
gatásból nem maradtak volna ki például azok a feljegyzések és válaszlevelek, amelyek 
L. A. C. Fry fentiekben említett javaslataira reagáltak. Ugyanilyen sajnálatos, hogy a 
kötet tartalmi magját képező több mint 100 irat esetében, amelyek a forradalom alatt 
és az azt követő hetekben íródtak, a pro domók teljesen elmaradnak. 

Az angol külpolitikai magatartás vizsgálói számára nem lettek volna érdektele-
nek a külügyi nyilatkozatok, parlamenti interpellációkra adandó válaszok fogalmaz-
ványtervezetei sem. Hasonlóképpen a New York-i állandó ENSZ-képviselettel folyta-
tott levelezésből Pierson Dixon jelentései mellett nagyobb számban lehetett volna 
szerepeltetni az angol álláspontot közvetlenül bemutató kimenő utasításokat. 

A forradalom alatt, de még inkább az azt követő időszakban keletkezett doku-
mentumok válogatása ugyanakkor azzal, hogy az események kiváltotta reakciókból 
minél színesebb mozaikot próbál nyújtani az olvasónak, végül szem elől téveszti az 
eredeti koncepciót, az angol néző- és elsősorban álláspont bemutatását. így a moszk-
vai, belgrádi vagy más fővárosokban levő külképviseletek jelentései színes adalékul 
szolgálnak a helyi reakciókról, viszont a brit állásfoglalás szempontjából még a buda-
pesti brit követség táviratai közül sem a ténybeli újdonsággal amúgy nem igen szolgá-
ló helyzetjelentések a legmeghatározóbbak, hanem azok a követi jelentések, amelyek-
ben L. A. C. Fry aktívabb fellépést, az alkalom kínálta lehetőség kihasználását sürgeti. 

A legérdemibb dokumentumok a magyar semlegesség, a magyar kormány elis-
merése és a magyar kérdésben, főként az ENSZ révén, elérendő maximális célok, a 
humanitárius segítségnyújtás eszközeinek meghatározása köré csoportosulnak. 

Érdekességként szerepel a válogatásban néhány folyamodvány szövege is: Hor-
thy Miklós Anthony Eden brit miniszterelnökhöz intézett távirata, valamint angol 
állampolgárok önkéntesnek való felajánlkozásai. 

Még a forradalom szorosabban vett nemzetközi utóéletéhez tartoznak 1957-ből 
az annak gazdasági következményeivel foglalkozó iratok, lévén, hogy a magyar kor-
mány részéről felmerülő gazdasági segélykérés ismételten állásfoglalást kényszerített 
ki a nyugati országok részéről. Politikai utóéletéhez pedig hozzátartozik a budapesti 
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brit követ által 1957. február 21-i dátummal az ENSZ-vizsgálóbizottság számára ké-
szített összefoglaló jelentés a magyarországi eseményekről, valamint a Nagy Imre-
csoport sorsáról szóló jelentések. 

Összességében a válogatásról elmondható ugyan, hogy a kiválasztott iratok 
mindegyike érinti közelebbről vagy távolabbról a brit külpolitikai álláspontot, mégis a 
választás sok esetben esetlegesnek tűnik. Meglévő lényeges dokumentumok nem ke-
rültek be a gyűjteménybe, a közreadottak iratokban felvetett kérdések fontossága pe-
dig gyakran elvész a másodlagos fontosságú, epizódjellegű tények tarkaságában. 

A szerkesztő által a válogatás kritériumaként megfogalmazott elv, tudniillik az 
angol nézőpont ábrázolása, tág határokat szab meg, amelyeken belül a döntési 
mechanizmusokban ténylegesen szerepet játszó iratokra kellett volna nagyobb súlyt 
fektetni. Tény, hogy a követi jelentések olvasmányosabbak, ily nagy számban való 
szerepeltetésük azonban torz benyomást kelthet jelentőségük valós mértékéről. Az 
ENSZ-beli fellépésre vonatkozó dokumentumok kis száma viszont az ott történtek 
jelentőségét csökkenti. Az olvasónak a válogatás alapján Nagy-Britannia külpolitikai 
önállóságáról is hamis illúziója támadhat, amennyiben a nyugati hatalmak közötti 
szoros együttműködésre és egyeztetésekre csak elvétve találunk utalást. 

A kérdéssel foglalkozó kutatások eredményeinek felhasználása a szerkesztő 
munkáját tudományosan megalapozottabbá tehette volna. Ezek eredményeinek, va-
lamint a még megválaszolatlan kérdéseknek az esetleges összegzése a kötet elé írt 
tanulmányban az érdeklődő olvasónak is támpontul szolgálhatott volna. 

A publikáció bevezetője helyt adhatott volna néhány gyakorlati, de szinte nélkü-
lözhetetlen információnak is. A Forein Office-on belül hol és kik foglalkoztak, milyen 
szinten a magyar és más kelet-európai országok ügyeivel? Milyen beosztásban dolgoz-
tak a tervezeteket és feljegyzéseket író külügyminisztériumi tisztviselők? Hiszen a 
kutató számára a dokumentumok tartalmi súlyának mérlegelésekor mindezek figye-
lembe veendő tényezők. Éppen úgy, mint az iratok szövegtestéhez tartozó egyéb in-
formációk: címzések, dátumok, széljegyzetek, kiemelések, törlések stb. Az átíráskor 
az iratok képe és adatgazdagsága persze módosulhat a szerkesztő intenciói szerint, de 
fontos, hogy az iratközlés specifikus szabályairól a kötet tájékoztasson, és azokat 
konzekvensen alkalmazza. 

Esetünkben a dokumentumok közlésének érthetetlen hiányossága, hogy a fejléc 
adatai között csak az irat levéltári azonosító száma szerepel, míg egységesen elmaradt 
a ki- és bemenő táviratok száma, jóllehet értelemszerűen ez utóbbiakat használták 
hivatkozásaiknál a külügyi szolgálat tagjai, s így ez az adat kalauzolhatta volna az 
olvasókat is a kronológiai sorrendbe rendezett iratok tartalmi labirintusában. 

Az sem egyértelműen eldönthető, hogy a minisztériumi ügyvitel miatt gyakran 
több dátummal is „megbélyegzett" iratok esetében melyiket is választotta a szerkesz-
tő. A keletkezés vagy az elküldés dátumát, gondolnánk az útmutatás híján. Hogy lehet 
akkor november l-re datálva egy az aznapi (sic!) október 30-i szovjet nyilatkozatról 
hírt adó moszkvai távirat? Vagy miért november 10-i az a valójában november 3-i 
feljegyzés - a helyes dátum egyébként magában a szövegben is olvasható - , ami a 
Biztonsági Tanácsban történteket summázza. És még ugyanennél a feljegyzésnél ma-
radva: csupán a szerkesztés ördögének lehetne betudni, hogy a cím alapján a Bizton-
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sági Tanács ugyenezen ülését Párizsban tartották, ha nem ezt olvashatnánk a tartalom-
jegyzékben is. 

A fenti és más hasonló tárgyi pontatlanságokon túl lényegesebb a kötet negatí-
vumai között hangot adni a jegyzetek teljes hiányának. A forráskiadványok esetében 
általában ez jelenti a levéltári anyaghoz képest a tudományos többletet, ami segíti a 
tájékozódást a dokumentumok, az olvasó számára ismeretlen vagy csak felszínesen 
ismert események között. A jegyzeteket nem lehet elhagyni a még folyamatban levő 
tudományos kutatásokra hivatkozva sem, mert elsősorban már rég ismert, csak nem 
közismert adatokat kellene tartalmazniuk a jelentésekben említett személyekről, ese-
ményekről. 

A jegyzetapparátus hiányában a kötet végén található két függelék - egy élet-
rajzi és egy kronológiai - kínál háttérinformációt a forradalom néhány szereplőjéről, 
valamint magukról a korabeli eseményekről. Jellegüket tekintve ezek azonban csak 
kuriózumértékűek, és nem helyettesíthetik a tudományos objektivitással és precizitás-
sal írt jegyzeteket. 

A magyar politikusok pályáját az adott körülményekhez képest meglepő részle-
tességgel és objektivitással bemutató korabeli életrajzi annotációk jobbára a budapesti 
brit követség nem feltétlen ellenőrzött forrásból származó értesüléseire épültek. Ese-
tenként a személyi aktákat az ábrázolt politikust közvetlenebbül ismerő brit diploma-
ták személyes benyomásairól szóló jelentések egészítik ki. 

Az Annual Register of World Events 1955-ös és 1956-os szemelvényei a forra-
dalom eseményeit a magyar történelem és a korabeli egyetemes történelem környeze-
tében ábrázolják. Az 1956-os év magyar forradalmáról tett említések számaránya is 
közvetve a magyar eseményeknek a brit külpolitikai szemléletben játszott jelentőségé-
re, pontosabban jelentéktelenségére utal. Kérdéses, hogy az olvasó és a kutató nem 
látta volna-e nagyobb hasznát az angol szemszögű kronológia helyett egy a forrada-
lom eseményeit időrendben rendszerező összeállításnak akkor, amikor a kötet doku-
mentumtára már amúgy is sokszínűen példázza a hivatalos brit nézőpontot. 

A fentiekben részletezett fenntartások figyelembevétele mellett mostantól a téma 
kutatói egy újabb értékes forráskiadvánnyal könnyíthetik meg munkájukat. Az átlag-
olvasó pedig, aki az érdeklődés vagy az emlékezés apropóján veszi kézbe a kötetet, 
mindenképpen sok színes és érdekes jelentést olvashat a gyűjteményben. 

Somlai Katalin 


