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SZUEZ ÉS MAGYARORSZÁG, 1956. 
EGY MACMILLAN-MOLOTOV FORGATÓKÖNYV 

Az előadásomban kifejtendő elmélet ad absurdum azt állítja, hogy Harold Macmillan és 
Vjacseszlav Molotov volt az a két ember, aki a legjelentősebb szerepet játszotta abban, hogy 
Nyikita Hruscsov meggondolta magát és 1956. november 4-én visszairányította a szovjet tanko-
kat Budapestre. 

Macmillan a legelszántabb háborúpárti politikus volt Anthony Eden kormányában. Szilárd 
meggyőződése volt, hogy a Csatorna Társaság államosítása miatt katonai megtorlást kell alkal-
mazni Gamal Abdul Nasszerral, az egyiptomi elnökkel szemben. Amikor október első napjaiban 
Eden ingadozni látszott, és már hajlott arra, hogy elfogadja a vitát békés úton rendezni kívánó 
indiai megoldási javaslatot, Macmillan állítólag lemondással fenyegetőzött abban az esetben, ha 
az angol kormány feladja háborús terveit. Lemondása egyben együtt járt volna a kormány buká-
sával.1 „Ha Macmillan nem nógatja [Edent] olyan nagy buzgalommal, a kabinet többi tagja való-
színűleg összefogott volna, hogy a beteg miniszterelnököt lebeszélje saját ostobaságáról."2 

Eden következésképpen visszautasította a békés megoldást, egyeztette a franciákkal és az iz-
raeliekkel az angol stratégiai terveket, majd október 30-án Nasszernak mindössze tizenkét órát 
adott arra, hogy a csatornát az angol-francia megszálló erők kezére adja. Október 31-én a hírügy-
nökségek már egyöntetűen a csatorna hamarosan bekövetkező visszavételéről számoltak be. 
A szövetséges erők ezenközben „kulcsfontosságú pozíciókat foglaltak el ... Port Said-ban, 
Ismailiában és Szuezben" - jelentette a londoni The Times. A csatorna egész területe 24 órán 
belül megszállás alá került. 

Valószínűleg a Szovjetunióba ugyanezek a téves információk jutottak el. A hatalmon levők 
közül senki sem kételkedett abban, hogy Nasszer napjai meg vannak számlálva. A Szovjetunió 
semmit sem fog tenni érte, közölte a szovjet vezetés Moszkvában az ott hivatalos látogatáson levő 
szíriai elnökkel, Sukri Kuvatlival, aki a szovjet beavatkozást sürgette. „De mit is tehetnénk?" -
tette fel a kérdést Nyikita Hruscsov. Oroszország nem fogja megkockáztatni egy harmadik világ-
háború kirobbantását csak azért, hogy megmentse Szuezt. Nasszernak a lehető legrövidebb időn 
belül és a lehetséges legjobb feltételek mellett békét kell kötnie Nagy-Britanniával és Franciaor-
szággal. Az ellenállás minden bizonnyal hiábavaló. Ez egyszerű geopolitikai tény volt.1 

Hruscsov késznek látszott arra, hogy feláldozza Moszkva különleges egyiptomi befolyását, 
aztán szinte ezzel párhuzamosan arra is hajlandónak mutatkozott, hogy feladja különleges ma-
gyarországi befolyását is. Az SZKP Elnöksége megoszlott annak megítélésében, hogy miként is 

1 Dávid Carlton: Anthony Eden: A Biography. London, Allén Lane, 1981. 425-426. p. 
2 Dániel F. Calhoun: Hungary and Suez, 1956: An Exploration of Who Makes History. Lanham, MD, 

University Press of America, 1991. 252. p. 
1 Mohamed Heikal: Sphinx and Commissar: The Rise and Fali of Soviet Influence in the Arab World. 

London, Collins, 1978. 70-71. p., Mohamed Heikal: Nasser: The Cairo Documents. London, New English 
Library, 1973. 107-108. p. és Anwar el-Sadat: In Search ofldentity. London, Collins, 1978. 145-147. p. 
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kellene Magyarországon eljárni (amint azt később Hruscsov maga is elismerte). Az Elnökség első 
döntése szerint Nagy Imrével és társaival kompromisszumos megoldásra kell törekedni.4 A Szov-
jetunió és a többi szocialista ország közötti barátság és együttműködés fejlesztésének és további 
erősítésének alapelveiről szóló nyilatkozat szerint az SZKP rendezni kívánta kapcsolatait az 
összes kelet-európai bábállammal.5 A párt elnöksége október 30-án hagyta jóvá a nyilatkozatot. 
Ebben Moszkva Varsói Szerződés-beli szövetségeseinek „teljes jogegyenlőséget", „állami függet-
lenséget és szuverenitást", és „egymás belügyeibe való be nem avatkozást" ígért. Magyarország 
esetében megállapította, hogy „szovjet katonai alakulatok további magyarországi tartózkodása 
ürügyül szolgálhat a helyzet fokozottabb kiélesedésére" és ezért Moszkva kész tárgyalásokat 
folytatni csapatainak teljes körű kivonásáról. A telefonbeszélgetés során, amit Nagyék rögzítet-
tek, a tárgyalások felvételére Hruscsov maga tett ígéretet a magyaroknak.6 

Az SZKP első titkára mindent megtett azért, hogy biztosítsa a Nyugatot arról, hogy nem látja 
okát Magyarországon katonai erő további alkalmazásának. A problémák ottani forrása a Rákosi-
Gerő-klikk tevékenysége volt, amely egy „ostoba rendőruralmat" kényszerített rá az országra, 
jelentette ki az Egyesült Államok moszkvai nagykövete, Charles Bohlen előtt október 29-én.7 

Nagy Imre, egy „bátor alak", „akit jól ismer és akiben megbízik", helyre fogja hozni az okozott 
károkat. Még ha az is Nagy szándéka, hogy Magyarországot „második Finnországgá" alakítsa át, 
azaz semlegessé a kelet-nyugati szembenállásban, nekem az ellen sem lenne kifogásom - mondta 
Hruscsov. 

Mindezek persze pusztán szép szavak voltak, Budapesten azonban a konkrét tények is Moszk-
va Jóindulatáról" árulkodtak. Október 29-én megkezdődött a szovjet csapatok kivonása a fő-
városból. A Magyar Néphadsereg mellé rendelt szovjet tanácsadók egyik percről a másikra el-
hagyták fényűző lakásukat, becsomagolták ékszereiket, szőrméiket és más ingóságaikat, majd a 
katonai repülőterekre száguldottak, hogy mihamarabb felszállhassanak a Moszkvába induló 
gépekre.8 A menekültáradat 30-án is folytatódott egészen addig, amíg az utolsó szovjet tank is 
kidübörgött a fővárosból nem sokkal a 31 -i déli harangszó után. Egy ámuló amerikai ügyvivő az 
„éjszakai drámai őrségváltásról" táviratozott Washingtonba. A szabadságharcosok most ellenőr-
zésük alatt tartják Budapest környékén azokat a területeket, amelyekért harcoltak - jelentette. 
A magyar forradalom győzedelmeskedett: ez „történelmi tény".9 

Hruscsov az október 30—31 -i éjszakát Liu Sao-csivel, Mao Ce-tung különmegbízottjával töltöt-
te. Az Elnökség előzetes döntését vitatták meg, aminek értelmében a Szovjetunió nem avatkozik 
be a magyarországi eseményekbe. Hruscsov későbbi visszaemlékezései alapján, a két politikus 
szinte egész éjszaka a döntés előnyeit és hátrányait mérlegelte.10 Liu, akit a párt első titkára 
„tapasztalt és tekintélyes politikusnak" tartott, egyetértett azzal, hogy szükségtelen a katonai 
beavatkozás. Meg volt győződve arról, hogy a magyar munkások szovjet iránymutatás nélkül is 
elég jól elboldogulnak a saját ügyeikben. Ezzel először Hruscsov is egyetértett. A másik oldal 
számára viszont példát kellene statuálni - szólt az ellenérv. „És ki tudja hányszor" változtatott 
álláspontján a két politikus az éjszaka folyamán - ismerte el később Hruscsov. Nem egyszer 
felhívták magát Mao Ce-tungot is. Kikérték a tanácsát, majd jóváhagyatták vele a legvégső dön-
tést is. Mao számára nyilvánvalóan mindkét megoldás elfogadható volt. Október 31-ének hajna-
lán a „végső" döntés a Nyilatkozat tiszteletben tartása és a be nem avatkozás mellett szólt. 

4 N. S. Khrushchcv: Mir bez oruzsija - Mir bez vojn. 1-2. vol. Moszkva, Goszudarsztvennoje 
Izdatyclsztvo Polityicscszkoj Lityeraturi, 1960. 2. vol. 4 1 7 ^ 2 2 . p. 

5 Pravda, 1956. október 31. 
6 Bela Király: Hungary's Army: Its Part in the Revolt. East Europe, VII, 6. sz. (1958. június), 15. p. 
7 „Bohlen to Dulles", 1956. október 30., Dwight D. Eisenhower, Papers as President of the United 

States (Ann Whitman File), Eisenhower Library, Abilene Kansas, Dulles-Herter, 6. doboz; megismételve 
Hayter Foreign Office-ba küldött jelentésében, 1956. október 29., Public Record Office: FO 371/122378 és 
122386. 

8 Király: Hungary's Army... 3-14. p. 
9 „Barnes to Dulles", 1956. október 31. [két távirat], Eisenhower papers, Dulles-Herter, 6. box. 

10 N. S. Khrushchev: Khrushchev Remembers. The Last Testament. Szerk. és ford. Strobe Talbott. Lon-
don, André Deutsch, 1971. 417^119. p. 
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Az SZKP Elnökségének ülése ugyanaznap késő délelőttjére volt elnapolva. Addigra már lejárt 
az angol-francia ultimátum szabta határidő, és a hírügynökségek a Szuezi-csatorna övezetébe már 
bevonult vagy éppen afelé tartó szövetséges katonai erőkről számoltak be. Nasszer hatalma - úgy 
tűnt - végóráit éli. Amennyiben elkergetik, szovjet támogatói minden valaha is élvezett hitelüket 
elvesztik, mint közép-keleti hatalmi tényezők. Ugyanakkor, Nagy semlegességi nyilatkozata 
Magyarországon, Moszkva kelet-európai hegemón szerepének kezdeti hanyatlását jelezte. A lát-
szat arra utalt, hogy a Vjacseszlav Molotov által már több, mint egy éve előrejelzett forgatókönyv 
valósul meg. 

A szovjet diplomáciában Molotov a folytonosságot testesítette meg. Három évtizede tevékeny-
kedett a külpolitikában, és ezen időszak felében saját maga állt a külügyminisztérium élén. Úgy 
látta, hogy mindig is őrültség volt a Szovjetunió részéről túl szoros kapcsolatokat kiépíteni az el 
nem kötelezett Nasszerral és táborának tagjaival.11 Érzelmekkel telített nacionalizmusuk, ami 
tagadja az osztályharc központi szerepét a történelemben, ideológiai tévedés volt számára. Sokat 
követeltek támogatóiktól és cserébe keveset nyújtottak. Földrajzilag olyan térségben helyezked-
tek el, ahol a nyugati hatalmak katonailag könnyűszerrel beavatkozhattak, miközben a Szovjet-
unió nem. Meggyőződése szerint Moszkvának sokkal fontosabb érdeke fűződött ahhoz, hogy 
megtartsa a kelet-európai csatlós államok feletti hatalmát. A titóizmus, a néha nemzeti kommu-
nizmusként emlegetett érzelgős reformirányzat volt az, ami leginkább veszélyeztette a Szovjet-
unió birodalmi érdekeit. Nagy Imrével éppen ez fenyegetett most Magyarországon. 

„Nem bocsátkozunk kalandokba és nem engedünk" - ekképp összegezhette volna Molotov 
külpolitikai nézeteit.12 Ellenezte, hogy a Szovjetunió olyan veszélyes és új külpolitikai vállalko-
zásokkal kísérletezzen, mint amilyen a Nasszer ezredesnek küldött fegyverszállítmány volt. Ha-
sonlóan kitartóan ragaszkodott ellenben ahhoz is, hogy Moszkva megmaradjon azok mellett az 
alapvető szovjet külpolitikai elvek mellett, amelyek már kiállták az idők próbáját. így többek 
között amellett is, hogy Moszkva nem hajol meg Tito marsall arcátlansága előtt. 

Hruscsov mindkét téren felülbírálta Molotov elveit. A párt 1956. februári XX. kongresszusa 
végül jóváhagyta és véglegesítette Molotov vereségét. Egyiptom imperializmus-ellenessége 
növelte az ország megbecsülését. A jugoszláv „szocializmushoz vezető út" éppolyan elfogadottá 
vált, mint Maóé. Titót magát meghívták Moszkvába, ahol jobban hízelegtek neki, jobban dicsőí-
tették és jobban rajongtak érte, mint a Sztálin halála után eltelt időben bármely más Moszkvába 
látogató államfőért. 

Jóllehet Molotov megőrizte helyét az SZKP Elnökségében, a XX. kongresszus után le kellett 
mondania a külügyi tárca vezetéséről. Ezek után Hruscsov maga hozta meg a legsúlyosabb kül-
politikai döntéseket. Néha még pártbeli elvtársaival sem osztotta meg elképzeléseit.13 Amikor ő és 
az Elnökség többi tagja, köztük Molotov is, október 31-én délelőtt áttekintették a külpolitikai 
kérdéseket, az első titkárnak magyarázattal kellett volna szolgálnia külpolitikájáról. Felelnie 
kellett volna arra, hogy miként sikerült látszólag egyszerre elveszíteni Magyarországot és Egyip-
tomot. 

Számára a legegyszerűbb kiút az volt, ha az egész összeesküvést az imperialista hatalmak 
számlájára írja és Magyarország ellen fordul, hogy kivédje csapásaikat. Nagy-Britannia és Fran-
ciaország, ahogy azt később bizonygatta, arra használták „a szocialista táboron belüli fejetlensé-
get", hogy „megvalósíthassák saját terveiket Egyiptomban"14. Biztos volt abban, hogy ügynökeik 

11 Molotov külpolitikai álláspontjáról a legérdekesebbek az alábbi összegző tanulmányok: Uri Ra'anan: 
The USSR Arms the Third World: Case Studies in Soviet Foreign Policy. Cambridge, MA, The M. I. T. 
Press, 1969. 86-129. p. és Róbert Conquest: Power and Policy in the U. S. S. R.: The Study of Soviet 
Dynasties. London, Macmillan Co. Ltd., 1961. 

12 A kifejezést vö. Conquest: I. m. 
13 Anélkül, hogy kikérte volna az Elnökség véleményét, Hruscsov feltehetőleg egyedül döntött az októ-

ber 23-24-i katonai beavatkozásról is. Vö. Mark Kramer: Hungary and Poland, 1956: Khrushchev's CPSU 
Presidium Meeting on East European Crises, 24 October 1956. Cold War International History Project 
Bulletin, 5. sz. 1995. tavasz, 52. p. 

14 N. S. Khrushchev: K pobegye v mirnom szorevnovanyi sz kapitalizmom. Moszkva, Goszudarsztven-
noe Izdatyelsztvo Polityicseszkoj Lityeraturi, 1959. 205-207. p. 
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Magyarországon is tevékenykedtek. Az nem lehetett a „véletlen műve", hogy a két válság egy 
időben tört ki. így a Szovjetuniónak be kellett avatkoznia Magyarországon, vonta le a következte-
tést. Ez a „proletár szolidaritás csodás példája" és Moszkva „szent nemzetközi kötelessége". 

Nem ismert, hogy október 31-én délelőtt valóban így érvelt-e az Elnökség ülésén. Emlékiratai-
ban csak arról olvashatunk, hogy tájékoztatta a testületet a Liuval néhány órával korábban lefoly-
tatott megbeszéléséről, és arról, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy katonai intézkedések 
foganatosítása nélkül rendezik a magyar kérdést.15 Azt is elismerte azonban, hogy már fenntartá-
sai vannak a döntést illetően. Nem kellett többször mondania. A testület gyorsan meggyőzte 
arról, hogy amennyiben a Szovjetunió nem cselekszik, az ellenforradalom átmenetileg győzedel-
meskedik Magyarországon, és ha a NATO egyszer beférkőzik a szocialista országok közé, 
veszélyben fog forogni a marxista-leninista egységfront a többi országban, még magában a Szov-
jetunióban is. Egy „történelmi lépés", „súlyos döntés" előtt álltak. Az Elnökség „egyhangúlag" a 
beavatkozás mellett szavazott.16 Kihajtottak a vnukovói repülőtérre, hogy tájékoztassák Liu elv-
társat is. Nem volt kifogása. Ha szórakoztatta is a határozatlanság, nem mutatta. Elfogadta, hogy 
„mi mindannyian a magyar dolgozó osztály és a magyar nép jövőjéért aggódtunk"17. Nem firtatta, 
hogy Nyikita Hruscsov politikai karrierjének mekkora szerepe volt a döntés megváltoztatásában. 

A szuezi akció, amire belpolitikai megfontolások szinte rákényszerítették Anthony Edent, arra 
késztették Nyikita Hruscsovot, akinek hazájában szintén belpolitikai nyomással kellett számolnia, 
hogy Magyarország esetében meggondolja magát és visszarendelje a páncélosokat Budapestre. 
Feltevésem szerint ez volt az események menete. Ez egy tartható és valószínű történelmi magya-
rázat, de mind ez ideig nem bizonyított történelmi tény. 

Sajnos, az úgynevezett Jelcin-dosszié, vagyis az a szovjet dokumentumgyűjtemény, amit 1992-
ben az orosz elnök adott át a magyaroknak, nem támasztja alá, de nem is cáfolja ezt az elméletet. 
A téma egyik szakértője is nyíltan megírta a kötetről, hogy a benne olvasható iratok nem világí-
tanak rá „a moszkvai felső szintű döntéshozatali folyamatokra"18. Nem szolgálnak „tényleges 
adatokkal a vitákról, és nincs köztük a szovjet vezetés határozathozatalait tartalmazó jegyző-
könyv". Továbbá, „szigorúan a magyar kérdésre koncentrálnak", és így alig tesznek utalást a 
kérdéssel szoros kapcsolatban levő más fontos problémákra, s köztük a szuezi válságra. 

A legtöbb kutató elfogadja azt az álláspontot, hogy a Szovjetunió végül is azért döntött amel-
lett, hogy csatlós országát katonai erő bevetésével szerzi vissza, mivel Moszkvában úgy ítélték 
meg, hogy a magyar elvtársak már nem sokáig tudják ellenőrzésük alatt tartani az országot, és azt 
a fasiszta rendbontó elemek könnyedén az imperialisták táborába sodorhatják. Az SZKP Elnök-
ségének Budapestre érkezett képviselői, Anasztasz Mikojan és Mihail Szuszlov, utolsó jelenté-
sükben ezt a szörnyű eshetőséget is lehetségesnek tartják.19 Fontos azonban felhívnunk arra a 
figyelmet, hogy az Elnökség még azután is a békés megoldás mellett határozott, miután kézhez 
kapta ezt a gyászos hírt és megszavazta a már említett nyilatkozat nyilvánosságra hozatalát, ami-
ben ígéretet tett arra, hogy rendezi kapcsolatát a Varsói Szerződés tagállamaival, köztük is első-
sorban Magyarországgal. 

Olyan horderejű esemény egyáltalán nem történt Magyarországon október 31-én, ami igazol-
hatná az Elnökség aznapi döntésének radikális fordulatát. Budapest is nyugodtabb volt október 
31-én, mint néhány nappal korábban. Nagy Imre látszólag szilárdabban kezében tudhatta az 
országot, mint valaha is korábban. Ha a szovjet vezetőket igazán érdekelte volna, hogy mit jelen-
tenek Magyarországról az ott levő, megbízható megfigyelők, valószínűleg elhalasztották volna a 
döntésüket Mikojan és Szuszlov hazatértéig. 

15 Khrushchev: Khrushchev Remembers. 417-419. p. 
16 Az ún. Jelcin-dossziénak köszönhetően a határozati jegyzőkönyv egy vitatott szövege már ismert: 

„Resolution of the Prcsidium of the Central Committee About the Situation in Hungary" [Protocol 49] 1956. 
október 31. Cold War International History Project Bulletin, 5. sz. 1995. tavasz, 32. p. 

17 Khrushchev: Khrushchev Remembers, 419. p. 
18 János M. Rainer: The Yeltsin Dossier: Soviet Documcnts on Hungary, 1956. Cold War International 

History Project Bulletin, 5. sz. 1995. tavasz, 22. és 24. p. 
19 Mikojan-Szuszlov-jclentés, 1956. október 30. Cold War International History Project Bulletin, 5. sz. 

1995. tavasz, 32. p. 
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Nem így történt. Az Elnökség még Mikojan és Szuszlov hazaérkezte előtt intézkedett.20 Az 
elvtársak nem érezték szükségesnek, hogy kérdéseket tegyenek fel a magyarországi helyzetről. 
Ennek talán jelentősége sem volt. A közép-keleti eseményekre nagyobb súlyt fektettek talán. 
A fentiekben a Moszkvában október 31-én játszódó eseményeknek egy minden kétséget ki nem 
záró, de mindenesetre legplauzibilisebb magyarázatát kívántam felvázolni. 

(Ford.: Somlai Katalin) 

20 Charles Gati: Imre Nagy and Moscow, 1953-55. Problems of Communism, XXXV, 3. sz. (1986. má-
jus-június), 45. p. és Khrushchev Remembers. 417. p. 




