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AZ 1956-OS MAGYAR ESEMÉNYEK 
A SZUEZI VÁLSÁG TÜKRÉBEN. 

A SZOVJET VEZETÉS ÁLLÁSPONTJA 

(Tézisek) 

A hidegháború történetével foglalkozó kutatások törvényszerűen fordulnak megkülönböztetett 
figyelemmel a nemzetközi válságok problematikájához. Az utóbbi években lehetőség nyílt, hogy 
a történészek betekintsenek korábban kutathatatlan - főként orosz - levéltári forrásokba, többek 
között a Kortörténeti Dokumentumokat Őrző Központ1 iratanyagába is, ami jelentősen gazdagí-
totta ismereteinket és felgyorsította a kutatásokat is. A már régebben ismert források ugyanis jó 
néhány történészi kérdésfelvetésre nem adtak választ. 

Igen hasznos volt a „magyar kérdés" iratanyagának titkosítás alóli felszabadítása, ami azonnali 
lehetőséget adott több kérdés érvekkel alátámasztott megválaszolására. Itt elsőként azt a kézírásos 
dokumentumot kell említenünk, amely a magyarországi helyzet megvitatásának szentelt SZKP 
KB elnökségi üléseken készült. Az anyagot ebben az évben (1996) publikálták Budapesten és az 
Isztoricseszkij Arhivban2. Ennek a forrásnak az ad különleges jelentőséget, hogy a hatvanas évek 
közepéig a KB legfelsőbb szerveinek (PB, Titkárság) üléseiről nem készültek gyorsírásos fel-
jegyzések. Ezek (ti. a Malin-feljegyzések) jelentik az SZKP KB Elnöksége jó néhány, e tárgykör-
ben lezajlott ülésének egyetlen írásos dokumentumát. S bár a kézirat összességében igencsak 
vázlatos és csak töredékesen adja vissza az elhangzottakat, ebben a formájában is megismerhető 
belőle az egyes elnökségi tagok álláspontjának lényege, néhány esetben pedig még szó szerint is 
az, ami vita közben elhangzott. 

A magyarországi eseményeknek szentelt feljegyzések olyan információkat is tartalmaznak, 
amelyek a szuezi válsággal kapcsolatosak. Az derül ki belőlük, hogy milyen határozatot fogadtak 
el 1956. október 30-án, s hogy a Szovjetunió az egyiptomi harci cselekmények megkezdését a 
magyar felkelés elfojtására fogja felhasználni. Ebben az összefüggésben az a nyilatkozat, amely a 
Szovjetunió és szovjet blokk többi országa közötti kapcsolatok alapelveit deklarálta, pusztán 
propagandaszólam volt. Ilyenformán a magyar felkelés leverésére meghozott határozat időpont-
jának pontosítása fontos az okok megértésében és az események menetében is. 

A jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok, részben a KB Elnöksége október 28-i és 30-i 
üléséről készült feljegyzések lényegesen módosítják ezeket a véleményeket. Kiderül belőlük, 
hogy a Kremlben a magyar kérdéssel hosszasan foglalkoztak, s megoldása nem volt egyszerű. 
A KB Elnökségének ezekben a napokban volt olyan határozata is, amely a Nagy Imre-kormány 
támogatásának álláspontján állt, mondván, hogy a kialakult helyzettel egyedül ez a kormány 
képes megbirkózni. Még október 28-án döntés született a csapatok Budapestről történő kivonásá-
ról, illetve a nyilatkozat előkészítéséről, amit aztán október 30-án meg is erősítettek. 

1 Centr Hranyenyija Szovremennoj Dokumentácii, Moszkva (rövidítve: CHSzD). 
2 Döntés a Kremlben. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerkesztette Vjacseszlav Szereda 

és Rainer M. János. A bevezetést Vjacseszlav Szereda, a kísérő tanulmányt Rainer M. János írta. A doku-
mentumok feldolgozásában részt vett Vitalij Afianyi és Jelena Orehova. A dokumentumokat fordította Gál 
Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 1996; Isztoricseszkij Arhiv, 1996. 1. és 2. szám. 
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Vita volt a katonai beavatkozás kérdésében is. Az első napon Hruscsov a Szovjetunió által al-
kalmazható négy lehetséges variánsról beszélt. Ebben a sorban a fegyveres beavatkozás volt a 
legutolsó. Az ülés résztvevőinek többsége akkor a konfliktus békés eszközökkel történő megol-
dása mellett foglalt állást. A 30-i ülésen ráadásul olyan hangok is hallatszottak, hogy „meghatáro-
zott körülmények között" mérlegelésre kerülhet a szovjet csapatok Magyarországról történő 
kivonása. Ezt az álláspontot képviselte Zsukov honvédelmi miniszter is. 

Hruscsov október 28-án a dolgokat elrendezendő, megint a békés variáns szükségességéről be-
szélt, hivatkozva részint arra, hogy Anglia és Franciaország Egyiptom megtámadására készül 
(ahogy ő mondta: „bajt kevernek"), s éppen ezért, a Szovjetuniónak nem kötelező ugyanolyan 
módszerekkel operálni („ne kerüljünk velük egy társaságba"). 

A Nyilatkozat, ha reális dokumentumnak tekintjük, a Szovjetunió számára volt „előnyös". 
E vitákkal összefüggésben egészen váratlan volt az október 31 -i ülés, amelyen megváltoztatták 

a korábbi döntést. Hruscsov, az elnökségi ülést megnyitva, egyértelműen kijelentette, hogy a 
magyar eseményeket mindenképpen át kell értékelni, a csapatokat nem szabad kivonni, a felke-
lést pedig le kell verni („rendet teremteni"). így látta ezt az ülés többi résztvevője is. Csak a 
következő napon, november l-jén, a Budapestről visszaérkezett Mikojan próbálta bizonygatni, 
hogy jó az október 30-i határozat, s hogy 10-15 napig még várni kellene, mivé alakulnak addig az 
események. Nem sikerült meggyőznie kollégáit. Az Elnökség október 31-i határozatában végül is 
nem került szóba a csapatok kivonásának megkezdése. Döntöttek, hogy Zsukovra bízzák az 
intézkedési terv kidolgozását. Gyors konzultációk után (Kínával, Jugoszláviával, Lengyelország-
gal, Romániával és Bulgáriával) a KB Elnökségének bizottsága elkészítette a tervet, amit aztán 
véglegesen november 2-án erősítettek meg. 

Mi történhetett a két ülés, az október 30-i és a 31-i között, ami ilyen mértékben megváltoztatta 
Hruscsov és szinte a teljes szovjet vezetés álláspontját? Hruscsovnak erről világos az állásfoglalá-
sa. Indokokat sorolt, miért elkerülhetetlen a fegyveres beavatkozás. Ha ugyanis a szovjet csapa-
tok kivonulnak Magyarországról, az a Szovjetunió számára veszteségként jelentkezne, mert az 
USA, Anglia és Franciaország azt a Szovjetunió gyengeségének jeleként fogná fel, amit aztán, ha 
bekövetkeznék, ki is használnak majd. Hruscsov felszólalásában lényegét tekintve azt fogalmazta 
meg, hogy a szuezi válság és az elnökségi döntés kölcsönös viszonyban van egymással. Kijelen-
tette: ha nekik Egyiptom, akkor nekünk Magyarország, amit pedig úgy is értelmezhetünk, hogy 
Hruscsov azokban a napokban Egyiptom vereségére számított, arra, hogy az ország a Nyugat 
ellenőrzése alá kerül. Az vezette mindenkinél korábban erre a következtetésre, hogy - amint az 
ismeretes - október 31 -én információt kapott Anglia és Franciaország Egyiptomnak átadott ulti-
mátumáról. A hruscsovi döntés folyamatát elég nagy valószínűséggel rekonstruálhatjuk. 

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete, Charles Bohlen, visszaemlékezésében azt mondja, 
hogy Hruscsovot ő informálta Dulles táviratáról, még október 29-én. Ha mindezt Hruscsov visz-
szaemlékezéseivel is összevetjük, valóban megállapítható, hogy ezek a kinyilatkoztatások a szov-
jet vezetést mintegy felhatalmazták a magyar helyzet megoldási módjának megválasztására. 

Ezt igazolja a KB november 1-jei elnökségi ülésének vitája is. Mikojannal vitatkozva az ülés 
résztvevői nemcsak a burzsoá restauráció és a reakció magyarországi győzelmének veszélyére 
hivatkoztak, hanem a nemzetközi helyzetben bekövetkezett változásokra is. Elhangzott többek 
között, hogy a kínai vezetők is úgy értékelik a Nyilatkozatot, hogy azzal „eladjuk Magyarorszá-
got". Ismételten kimondatott, hogy a megfelelő intézkedések megtétele nélkül „Magyarországot 
elveszítjük". Hasonlóak voltak Hruscsov érvei is a november 3-i Kádárral és Münnichhel lezajlott 
találkozón, amint ezt a Magyar Országos Levéltárban is meglévő és az Isztoricseszkij Arhivban 
is megjelentetett gyorsírásos feljegyzés tanúsítja. „Dullesnek kellenek az olyanok mint N(agy) 
I(mre). Mi tartjuk magunkat a Nyilatkozathoz. N(agy) I(mré)vel ez lehetetlen. Ang(lia) + 
F(ranciaország), Egyiptom." És itt hivatkozott a szuezi válságban bekövetkezett változásokra. 

Ily módon az október 31-i döntésnek mind időrendi, mind motivációs tekintetben egyértelmű a 
kapcsolódása Izrael, Anglia és Franciaország Egyiptom ellen elkövetett agressziójához. Látnunk 
kell, hogy az egyiptomi események valószínűleg csak felgyorsították a szovjet vezetői döntést a 
katonai variáns irányába. A KB elnökségi üléseinek vitáit értékelve ugyanis azt a megállapítást 
tehetjük, hogy a Kreml, akármilyen fordulatot is vettek volna az események Magyarországon, 
nem tűrte volna el, hogy megváltozzzék a hatalom jellege, hogy Magyarország a szovjet blokkon 
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kívülre kerüljön, s hogy belőle az „imperializmus egyik bázisa" legyen, amitől, mindent figye-
lembe véve, a szovjet vezetés őszintén félt. 

A Kreml nem akart Magyarország miatt háborút kockáztatni a Nyugattal. Erről Hruscsovnak az 
október 31-i ülésen elhangzott egyik hozzzászólalása is tanúskodik. Miután elhangzott, hogy 
feltétlenül beszélni kell Titóval, informálni kell a „kínai elvtársakat, a cseheket, a románokat, 
bolgárokat", hozzátette: „Nagy háború nem lesz." 

Elkészült a magyarországi akció terve, a KB Elnökség november 4-i ülésén pedig „A magyar-
országi intézkedésekről és helyzetről" szóló anyagban, a vita harmadik pontjaként már azt rögzít-
hették: „Aktívabban kell segíteni Egyiptomot. Megfontolni néhány lépést..." 

Az új források világossá teszik, hogy a magyar és a szuezi válság a szovjet döntéshozatal során 
egymással összefüggésben jelentkezett, s megerősítik, hogy a hidegháborús évek nemzetközi 
konfliktusainak és válságainak összehasonlító kutatásában a Kreml által ezek megoldására alkal-
mazott jellegzetes megközelítések és a szovjet vezetés gondolkodásmódjának feltárása a távlati 
feladat. 

(Ford.: Ságvári György) 




