
A NYUGAT REAGÁLÁSA 
ÉS A KELET-NYUGATI KAPCSOLATOK 

A szekció előadásait követő vitában elsőként felszólaló Karén Dawisha arra figyelmeztetett, hogy 
a szovjet vezetés a magyar forradalom szempontjából kritikus 1956. október 30-31-i napokon 
számos olyan megbeszélést is tarthatott, amelyekről Malin sem készített feljegyzést. Ezért egyelő-
re fenntartással fogadja azt a megállapítást, hogy a kínai vezetés álláspontjának meghatározó 
szerepe lett volna a felkelés fegyveres leveréséről hozott október 31-i szovjet döntés előkészíté-
sében. Kifejtette továbbá, hogy számára elképzelhetetlen, hogy a szovjet vezetés ne mutatott 
volna igen komoly érdeklődést a magyarországi helyzettel kapcsolatos amerikai szándékok iránt, 
és ezt nézetét a Malin-feljegyzésekben, illetve a konferenciára kiadott dokumentumgyűjtemény-
ben található információkkal igyekezett alátámasztani. Végezetül utalva Hruscsov azon, október 
31-i kijelentésére, hogyha nem avatkoznak be a magyar forradalom felszámolása érdekében, 
akkor a Szovjetunió Egyiptom mellett Magyarországot is elveszíti, annak a véleményének adott 
hangot, hogy 1956 októberében valójában az Egyesült Államok volt az, aki passzivitása miatt e 
két országot elveszítette. 

Dávid Rosen kérdésére Raymond L. Garthoff elmondta, hogy ezekben az években Nyugat-
Németországban valóban működtek amerikai kiképzőtáborok, ahol kelet-európai emigránsokat 
készítettek fel titkos akciókban való részvételre, ám a magyar forradalom idején ezek az egységek 
nem kaptak engedélyt bevetésre. Sőt, egy 1956 végén elrendelt vizsgálat eredményeként a követ-
kező évben a táborokat is bezárták. Karén Dawishanak válaszolva kifejtette, hogy szerinte a 
szovjet vezetők nem számítottak az Egyesült Államok beavatkozására Magyarországon, a forrá-
sokban ugyanis nincs nyoma ilyen aggodalomnak. Pawel Machcewiczcsel vitázva figyelmezte-
tett, hogy 1956 novemberében az amerikai vezetés egyáltalán nem kötelezte el magát katonai 
beavatkozásra abban az esetben, ha a szovjetek fegyveresen teremtenének rendet Lengyelország-
ban, ez csupán Radford vezérkari főnök elképzelése volt, akinek korábban is voltak hasonlóan 
harcias, de soha meg nem valósult tervei. Dániel Calhoun előadására reagálva úgy vélte, a szovje-
tek a magyarországi felkelést akkor is leverték volna, ha nincs szuezi válság, mivel a döntést 
általános stratégiai érdekeik alapján hozták. 

Békés Csaba hozzászólásában kifejtette, hogy a szuezi válság szerepének értékelésében 
Raymond L. Garthoff-fal ért egyet, egyúttal azonban éppen vele szemben szeretné megvédeni 
korábban kifejtett álláspontját a csatlós államok NATO-tagságával kapcsolatban. Kétségtelen, 
hogy 1956 előtt az amerikai vezetők soha nem tettek olyan konkrét kijelentéseket, hogy ezek az 
államok egyszer majd a NATO tagjai lesznek, a felszabadítási retorika azonban egyértelműen azt 
sugallta, hogy amennyiben ezek az országok megszabadulnának a szovjet függőségtől, akkor 
azonnal a nyugati világ részét képeznék. Ez pedig az adott hidegháborús helyzetben a nyugat-
európai katonai szövetségbeli tagságot is jelentette, nem véletlen ugyanis, hogy az osztrák állam-
szerződés előkészítése során a szovjeteknek tett komoly engedménynek számított, hogy Ausztria 
nem lehetett tagja a NATO-nak. Ráadásul 1956. október 26-án Dulles külügyminiszter kijelentet-
te Stassen elnöki tanácsadónak, hogyha a magyar forradalom győzne, akkor az ország független-
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ségét nem kellene az osztrák semlegességhez hasonlóan korlátozni, hanem Magyarország azonnal 
a nyugati világ részévé válhatna. A szovjet aggodalmakkal kapcsolatban pedig arra hívta fel a 
figyemet, hogy a moszkvai vezetők nem számítottak nyugati beavatkozásra, erre vonatkozó 
utalások csupán abban az értelemben találhatók a Malin-feljegyzésekben, hogy a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonása esetén a Nyugat ezt gyengeségnek tekintené és betöltené az 
így létrejött vákuumot. Tehát az fel sem merült Moszkvában, hogy a Nyugat a forradalom fegy-
veres támogatásával esetleg közvetlen katonai konfliktust vállalna a Szovjetunióval. 

(Összefoglalta Békés Csaba) 






