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Király Béla távollétében, akinek sajnálatos módon le kellett mondania az elnöklésről, Bak János, 
a Közép-európai Egyetem tanára vezette a beszélgetést, és a házigazda nevében is ő nyitotta meg 
az ülést s adta át az egyetem vezetőségének üdvözletét. 

Elsőnek dr. Varga László, kereszténydemokrata képviselő, 1956-ban a New York-i magyar emig-
ránsok egyik vezetője, a menekültkormány tagja, emlékezett vissza a forradalom napjaira, amikor 
is az emigráció mindent megtett, hogy Magyarországnak segítsen. 

Úgy ítélte meg, hogy a forradalom elbukását az Egyesült Államok kormányának tehetetlensé-
ge, az ENSZ, mely megszegte alapokmányát, mulasztásai, a magyar ENSZ-delegátus árulása és a 
SZER felelőtlensége okozta. 

A forradalom - véleménye szerint - nem november 4-én, hanem október 26-án bukott el, ami-
kor az akkor már beteg Eisenhower Washingtonban, a Fehér Ház Nemzeti Bizottsága ülésén 
kijelentette, hogy a magyar forradalom veszélyt hozhat a békére és a Szovjetuniót szélsőséges 
lépésekre provokálhatja. Ezt az álláspontot, s azt, hogy az USA nem fog beavatkozni az esemé-
nyekbe, másnap Foster Dulles akkori amerikai külügyminiszter táviratban a moszkvai amerikai 
követtel is ismertette. Bohlen nagykövet ezen üzenetben arra is felhatalmazást kapott, hogy 
mindezt közölje Hruscsovval és Bulganyinnal is. így kimondható: az Egyesült Államok politikai-
lag cserbenhagyta a magyar forradalmat, s ezzel zöld lámpát biztosított a szovjet benemavatko-
zási tervnek. 

Az amerikai politika kettős játéka világossá vált. Az egyik oldalon Cabot Lodge, az ENSZ 
amerikai fődelegátusa nyíltan, rokonszenvesen küzdött a magyar forradalom sikeréért. Ugyanak-
kor a másik oldalon a Külügyminisztérium lelassította az ENSZ munkáját. Főtitkárának, Ham-
marskjöldnek - javunkra billenő együttérzése mellett is - minden döntésében szem előtt kellett 
tartania úgy az amerikai, mint a szovjet hivatalos álláspontot. 

Noha az ENSZ alapokmánya szerint az egyesülés feladata, hogy a békét megőrizze, s ahol há-
borús fenyegetés alakul ki, azt békés eszközökkel megoldja. Az ENSZ sajnálatosan nem tette ezt 
a kötelességét. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csupán október 28-án tartotta meg első, a magyar 
üggyel kapcsolatos, azt tárgyaló ülését. Szoboljev, a szovjet képviselet vezetőjének azon állítását, 
hogy a szovjet csapatok a Varsói Szerződés rendelkezései alapján jogosan tartózkodnak Magyar-
országon, dr. Varga László a jogi ellenlépés, a politikai cáfolat lehetőségének vélte. Másnap, a 
Biztonsági Tanács magyarbarátnak bizonyult perui fődelegátusát, Belaunde professzort kérdezte 
meg arról, miben tudnának az ottani magyar politikusok az ENSZ-beli vitákban a magyar ügynek 
segíteni. Akkorra a szovjet delegátusnak sikerült meggyőznie a BT tagjait, hogy a szovjet csapa-
tok a Varsói Szerződés alapján tartózkodnak Magyarországon, ami nem volt igaz. Hiába lépett fel 
aktívan Belaunde a következő ülésen, mert a BT valójában az USA és a Szovjetunió egyensúlyá-
tól függött. 

Csak október 28-án tárgyalta a BT a magyar kérdést, francia-angol-amerikai javaslatra, noha 
október 24-e óta, amikor is a szovjet csapatok beavatkoztak a felkelésbe, a magyar forradalom 
nemzetközi üggyé vált. Varga László jelen volt az október 28-i ülésen, ahol Kós Péter felolvasta 
Nagy Imre úgynevezett táviratát, hogy ne tárgyalják a magyar kérdést, mert Magyarország szuve-
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renitása nincs veszélyeztetve. Három nappal később érkezett Nagy Imre második, valódi, segélykérő 
távirata, amelyikben a Varsói Szerződés felmondását, az ország semlegességét bejelentette és kérte a 
kérdésnek a november 12-iki közgyűlés napirendjére tűzését. Ekkor Hámori László, az ENSZ főtit-
kárságának egyik munkatársa Budapestről telefonon azt kérte Vargától, hogy táviratozzanak Nagy 
Imrének, hogy ne a napokkal később összeülő közgyűlésre, hanem az éppen ülésező rendkívüli 
ülésszakra kéljék a napirendre tűzést. Ezt a javaslatot, sajnos, vissza kellett utasítaniok, hiszen 
Szoboljev akkorra már világgá kürtölte, hogy a forradalmat az amerikaiak, a SZER, az emigránsok 
szervezték, támogatják s egy ilyen távirat New Yorkból csak őt igazolta volna. „S noha az október 
25-26-i amerikai nyilatkozatokról akkor nem tudhattunk, azt mondtam: a magyar ügyből akta lett. 
Ad acta..." - foglalta össze dr. Varga László akkori felismerését. 

Súlyos hibának tartja, hogy a budapesti kormány külügyi vonala elmulasztotta egy a magyar 
népet képviselő ENSZ-delegátus kiküldését, illetve megbízatását. Nem Nagy Imrét hibáztatja, aki 
az események sodrában erre nem lehetett figyelemmel, de külügyi munkatársai hibát követtek el. 
Az ENSZ-ben soha sem volt akkora lelkesedés egy ügy iránt, mint akkoriban a magyar kérdés-
ben: a delgátusok 85 százaléka a magyar ügy mellett állt. Volt egy ad hoc bizottság, a dán Ander-
sen vezetésével, amelyet esetleg mozgósítani lehetett volna ez ügyben. Hogy ennek elmulasztása 
bizonyosan nem Hammarskjöld főtitkár bűne volt, az kétségtelen, mert ez a kiváló, lelkiismeretes 
ember teljes szívvel a magyar ügy mellett állt, s egyszer azt mondta: „Adjanak egy repülőgépet és 
azonnal Budapestre utazom. Azt sem bánom, ha lelőnek..." Valószínűleg a szovjeteknek sikerült 
megtorpedózniuk ezt a lehetőséget. Dr. Varga László úgy véli, hogy ha ezt a bizottságot novem-
ber l-jén kiküldik, a Szovjetunió november 4-én nem avatkozik be egy olyan ország belügyeibe, 
amelyben hivatalos ENSZ-delegáció tartózkodik. George Kennan könyvére hivatkozva aláhúzza, 
hogy alapvető hiba volt, hogy az USA kormánya meg sem kísérelt Hrusccsovval tárgyalni a ma-
gyarországi helyzetről. 

Az október 31-én megbízott új magyar delegátus, Szabó János - aki nem tett jó benyomást és 
lényegileg Szoboljev mellé állt - nem használt a magyar ügynek. Nagy hiba, hogy november 4-e 
előtt senki sem szólalt fel a magyar ügyben, pedig például Kéthly Anna, aki Bécsben volt és mint 
tekintélyes politikusnak, szavainak súlya lett volna (talán épp egy ad hoc bizottság kiküldése 
dolgában) nem jött át New Yorkba. 

A SZER felelősségét nem abban látja, hogy nem tájékoztatta magyar hallgatóit az ENSZ és az 
USA tehetetlenségéről; arról, hogy haboznak, kivárnak. Nagyobb problémát okozott az, hogy 
kommentárjaikban, vagy például a londoni Lederer-féle cikk ismertetésével, olyan benyomást 
keltett, hogy van remény valamiféle nyugati aktív segítségre vagy beavatkozásra. 

Október 31-én a Szabad Európa Rádió sajtóirodájában, ahol dr. Varga László akkor dolgozott, 
véleményét kérték a koalíciós (Nagy, Kéthly, Varga Béla stb.) kormányról. Varga László azt 
válaszolta, hogy ha ez a kormány akár csak egy évig is hatalmon marad, Magyarország szabad és 
semleges állammá fejlődhet. A SZER Magyar Osztályának egyik vezetője erre félrehívta és azt 
mondta: „De László, ezeket az embereket el kell söpörni..." Sajnos, ez a szellem uralkodott a 
SZER-ben s ha ez nem is befolyásolta alapjában a forradalom sorsát, mégis a „felelőtlenség" 
vádja tényeken alapul. De ugyanez elmondható az ENSZ hatalmi apparátusáról is. 

Emlékezéseit Varga László Albert Camus szavaival zárta, melyek szerint e században senki 
sem tett többet hosszú évek alatt a szabadságért, mint a magyar nép néhány nap alatt. A magyar 
nép a jaltai szerződés és az 1945-ös békeszerződés szellemében élt jogával, hogy sorsát maga 
határozza meg. Végezetül ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a Varsói Szerződés 4. pontja 
szerint, mely kölcsönös védelemre kötelezi az aláírókat minden külső támadás esetében - bármily 
ironikusan hangzik is - a szerződő feleknek meg kellett volna támadniuk a Szovjetuniót, amikor 
az az egyik tagállamot, Magyarországot fegyveresen megtámadta. 

Vásárhelyi Miklós, aki mint akkori kormánytisztviselő, az események középpontjában sok min-
denre emlékszik, két témát választott ki emlékezéseihez: Kádár János október 31-i eltűnésének 
történetét s azt a kérdést, hogy valóban olyan reménytelen volt-e a forradalom kísérlete, mint azt 
Király Béla 1996. szeptember 26-i cikkében („Egy kézirat története") a Népszavában állította. 

Visszaemlékezéseit azzal kezdte, hogy Kádár 1956-os szerepét „az '56-osok" évtizedeken ke-
resztül, retrospektíve, november 3-i, illetve 4-i s azutáni szerepéről úgy ítélték meg, hogy első 
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pillanattól fogva kétszínű volt, s a forradalmat végül is eláruló szerepe nem november elejétől 
kezdődött. Ezt a képet Vásárhelyi évtizedek óta igyekezett megváltoztatni, s most, az azelőtt 
ismeretlen dokumentumok tükrében, még egyértelműbben tudja cáfolni. Ezek után felsorolta 
azokat az eseményeket, amelyek bizonyítják, hogy Kádár János színeváltozása november 1-je 
után következett be. 

Október 31-én az újonnan alakult MSZMP Intézőbizottsága megtárgyalta, hogy az új párt 
megalakulását közhírré kell tenni, be kell jelenteni viszonyát a forradalomhoz, s kiemelni, hogy 
maga az új párt alapítása alapvető szakítást jelent a régi MDP-vel. Az IB úgy döntött, hogy ezt a 
bejelentést és a párt programjának főbb pontjait másnap a rádióban ismertetni kell. Ezt a feladatot 
Kádár vállalta. A vitában többen ellenezték ezt, és inkább Losonczy Gézát tartották erre alkal-
masnak, aki kevésbé gyakran szerepelt az előző napokban és az IB és a kormány tagjaként éppoly 
hiteles szószóló lett volna. Ennek a javaslatnak az elfogadása kiváló lehetőség lett volna Kádár 
Jánosnak arra, hogy ezt a beszédet ne mondja el, de ő úgy vélte, hogy ez olyan döntő esemény, 
hogy azt az első titkárnak kell hitelesítenie. Az IB Kádár érvelését elfogadta és őt bízta meg a 
beszéd elmondásával. A beszédet Haraszti Sándor és Horváth Márton írta meg, és Kádár János 
november l-jén reggel hangszalagra mondta azzal, hogy délután olvassák be a Szabad Kossuth 
Rádióba. A beszéd tartalma teljes azonosulást jelentett a forradalommal s a Nagy Imre-kormány 
minden cselekedetével, előrevetítve Magyarország semlegességét, a szovjet csapatok teljes kivo-
nását is. Ha Kádár János ekkor már azt tervezte volna, hogy néhány nap múlva „megfordítja a 
köpönyegét", ezt a beszédet nem kellett volna elmondania. (Érdemes megjegyezni, hogy 1956 
után a Kádár elleni baloldali, elsősorban a Révai József által vezetett támadások egyik fő érve 
éppen ez a beszéd volt). Kádár, akinek ugyan sok gyengesége volt, semmiképp nem volt ügyetlen 
politikus és ezt a rendkívül élesen forradalompárti beszédet nem mondta volna el, ha akkor és ott 
nem hitt volna benne, különösen mivel lehetősége lett volna ezt elkerülni. 

Ezt a megítélést egy személyes beszélgetés is alátámasztja. A miniszterelnöki szoba előtt októ-
ber 31-én, Vásárhelyi összefutott Kádárral, aki azt mondta neki, hogy „viharos napok várnak 
ránk", majd hozzátette (amit egyébként nyilvánosan is kijelentett): „Lehet, hogy egy ideig a párt 
vissza fog szorulni, de vissza fogja nyerni a becsületét s magukra, akik szemben álltak a régi 
vezetéssel - és felsorolt neveket az ismert párton belüli ellenzékből, köztük Maiéter Pálét - kü-
lönleges szerep vár a kommunista párt becsületének és tekintélyének helyreállításában." 

Végül: minden ellenkező híreszteléssel szemben Kádár János nem szökött meg a Parlamentből. 
Kádár János Nagy Imrének is, a pártvezetőségnek is előre bejelentette hogy a szovjet követségre 
szándékozik menni. S ezt azzal indokolta, hogy Mikojan október 31-én nagyon határozott ígére-
tet tett arra, hogy a Nagy Imre-kormányt támogatni fogják, nem avatkoznak be és betartják sza-
vukat a csapatkivonásokat illetően - viszont a helyzet nem ezt mutatta. Állandóan érkeztek a 
hírek a határról stb., hogy özönlenek befelé a szovjet csapatok. Nagy Imre magához hívatta 
Andropovot, aki ebben az egész válságban másodrendű szerepet játszott Mikojan és Szuszlov 
mellett, s azok távozása után is inkább tartózkodó volt. Közismert, hogy Andropov a pontos 
információk ellenére tagadta, hogy jelentősebb csapatmozgások lennének, és ismételten formális 
válaszokat adott. Kádár János ezért - úgy mondotta - el akart menni a szovjet követségre, hogy 
onnan közvetlen kapcsolatot teremtsen a szovjet vezetőkkel - mind azokkal, akik Budapesten 
jártak, mind Hruscsovval magával - és kiderítse, hányadán is állnak a dolgok. 

Kádár távozása után fél órával a sofőr visszaérkezett azzal, hogy beértek a követségre, ahonnan 
őt elküldték. Ennek hallatán Kádár Jánosné hisztérikusan azt kiabálta: „Megint elvitték a Jánost, s 
talán sohasem fogom többé látni!" Nyilvánvaló, hogy Kádár János nem mondta meg neki, hogy 
hová ment, azt pedig semmiképpen, hogy Moszkvába készül ellenkormányt alakítani. November 
2-án jött az első telefon, hogy Kádár János jól van s nem kell aggódni érte. 

A pódiumbeszélgetés második fordulójában Vásárhelyi Miklós arra a szélesen elterjedt Jó in -
dulatú" kritikára reagált - amit Király Béla a Népszava szeptember 26-i számában megjelent 
cikkében is megismételt hogy Nagy Imre 1956-ban naiv és illuzionista volt, mikor azt hitte, 
hogy bármilyen esély is van arra, hogy a szovjetek belenyugodjanak a Magyarországon kialakult 
helyzetbe. 

Ezzel kapcsolatban szokásos idézni a Nagy Imre 1955-ös memorandumában kidolgozott gon-
dolatot, hogy ugyanis az úgynevezett bandungi alapelveket a népi demokráciákra is alkalmazni 
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kell, s a szocializmus felé vezető úton is kötelező a békés egymás mellett élés alapelve. Nagy 
Imre természetesen nem ezeknek az elméleti téziseknek a szellemében politizált 1956-ban; a 
Bandungra való hivatkozás helyénvaló volt egy a politikából kitaszított kommunista részéről, de 
nem jelenti azt, hogy Nagy a forradalom sorsdöntő elhatározásaiban „professzoros" elméletekből 
indult volna ki. Vásárhelyi egyébként kiemelte, hogy nem Nagy Imréről van szó, hanem - mint 
azt dr. Varga László is megjegyezte - a koalíciós kormány politikájáról, amiben a teljes kabinet 
egyetértett. 

Hogy Nagy Imre alaptalanul „hitt" szovjet tárgyalópartnereinek, elsősorban Mikojannak (s ő 
maga is utóbb meg volt győződve arról, hogy az „becsapta"), az ma már egészen más színben 
tűnik fel. A szovjet Elnökség jegyzőkönyveinek ismeretében világos, hogy Mikojanék jóhisze-
műséggel képviseltek egy álláspontot, aminek a Kreml-beli sorsáról, vagyis vereségéről, maguk 
sem tudtak amíg Budapesten voltak. Hasonlóan nem volt egyértelmű - az utolsó napokig - a 
kínai párt- és államvezetés álláspontja. Vásárhelyi maga javasolta Nagynak, hogy hívja be a kínai 
nagykövetet, hiszen Mao Ce-tung az első szovjet intervenció idején megértést tanúsított a magyar 
események iránt, s azokat a sztálinizmus elleni jogos tiltakozásnak, a szovjetek hibáiból eredőnek 
ítélte meg. Mikor a kínai nagykövettel beszélt, Nagy felismerte, hogy közben a pekingi vezetés 
álláspontja megváltozott és - mint erről a konferencián részleteket is hallhattunk - Kína is 
Hruscsov oldalára állt. 

A szovjet katonai tárgyalópartnerek viselkedése is arra utalt, hogy Moszkva, legalábbis a kato-
nai vezetés, elképzelhetőnek tart valamiféle kompromisszumos megoldást. Az Erdei-Maléter-
küldöttség, emlékezett vissza Vásárhelyi Miklós, még november 3-án délben is igen optimistán 
ítélte meg a tárgyalások haladását. Sőt, az sem biztos - legalábbis Kovács István, az akkori ve-
zérkari főnök tököli benyomása alapján - , hogy a katonák előre látták, ami végül is történt. Úgy 
tűnt, hogy amikor a tárgyalások közepette megjelent Szeröv a KGB embereivel, hogy a magyar 
delegációt letartóztassa, a szovjet tisztek is csodálkoztak. 

A kormány november 1. és 3. között úgy ítélte meg, hogy a szovjet csapatmozgások, bármeny-
nyire aggasztónak is tűnnek, azt a célt is szolgálhatják, hogy Moszkva egy erős stratégiai pozíció-
ból tárgyaljon, és Magyarországra valamiféle „finnlandizáció" képletét kényszerítse. A semleges-
ség kinyilvánítása nem agresszív, hanem éppen hogy defenzív lépésnek volt szánva. Hogy végül 
is ez a kalkuláció hibásnak bizonyult - amit a ma ismert, de akkor nem sejtett amerikai és szovjet 
diplomáciai lépésekből „előre lehetett volna látni" - , az szomorú, de történelmietlen azt állítani, 
hogy a kormány döntései naivak, illuzionisták és álmodozásra épülők lettek volna. 

Ivan Ivanji, a forradalom idején 27 éves újságíró, akinek az első - s egész élete legizgalmasabb -
feladata az volt, hogy Belgrádba küldje tudósításait a forradalom eseményeiről, személyes emlé-
keit elevenítette fel. 

Először a fiatal újságíró naivitásáról beszélt. 1956 nyarán Budapesten járt a Szabad Ifjúság 
vendégeként. S bár akkor már Rákosit leváltották s a Petőfi Kör ülései egyre viharosabbak voltak, 
a fiatal jugoszláv kommunista semmit sem sejtett arról, hogy mi készül. Október 23-án nagy 
nehezen Budapestre érkezett. S most, hogy visszatekint arra, amit akkor írt, meg tudja érteni 
azokat a kollégáit, akik manapság Boszniából tudósítanak s nyelvtudás és felkészültség nélkül 
sületlenségeket írnak, mert ő, bár tudott magyarul és valamennyire ismerte is az országot, teljes-
séggel „félreírta" a helyzetet. Ők akkor egy új hetilapot indítottak, ami érdekesebb akart lenni a 
szokásos kommunista lapoknál, s a lengyel és magyar események éppen ezekkel az „izgalmak-
kal" szolgáltak: amit írtak, azt elsősorban a szenzáció határozta meg. 

Másodiknak egy Vásárhelyi Miklós beszámolójához szorosan kapcsolódó élményéről számolt 
be. Október 31-én este három másik jugoszláv újságíróval együtt a pártközpontba ment, hogy 
Nagy Imrével találkozzon. Ott a hangulat a szovjet filmekből ismert 1917-es Szmolnijra emlékez-
tette. Nagy Imre nem volt elérhető, helyette Kádár János hívatta a jugoszláv tudósítókat. Kádár 
lényegében ezt mondta nekik: „Ha Nagy Imre így folytatja, akkor Magyarországon nem lesz 
nyugati demokrácia, hanem valamiféle félfasiszta rendszer, Mindszenty vei az élén. Ha visszahí-
vom az oroszokat, akkor mint a magyar nép gyilkosa kerülök a történelembe. Mondjátok meg 
Jugoszláviában, hogy a szocializmus ügye Magyarországon így is, úgy is elveszett." Mikor egyi-
künk megjegyezte, hogy ezt talán nem újságírók fülének szánta, Kádár azt válaszolta, hogyha 
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valamit jugoszláv kommunista elvtársainak mond, akkor tudja, hogy azzal nem fognak visszaélni. 
Másnap ketten lementek a határra és a vajdasági párttitkáron keresztül eljuttatták ezt az „üzene-
tet" Titónak. Ezt az epizódot Ivanji 1956-ról is szóló, 1985-ben megjelent könyvében meg akarta 
írni, de - bár kollégája is így emlékezett - szerette volna emlékezetét felfrissíteni. A belgrádi 
magyar nagyköveten keresztül, akivel jó barátságban volt, kérte hogy interjút készíthessen Kádár-
ral, abban a reményben, hogy akkor, nem az újságnyilvánosság számára, de megkérdezné, hogy 
emlékszik-e erre a beszélgetésre. Kádár visszaüzent, hogy interjúra ugyan nem ér rá, de emlék-
szik „beszélgetésükre" - minden további részlet nélkül. Ezzel Ivanji úgy érezte, hogy fel van 
mentve a további titoktartás alól, s a történetet megírta, ahogy most elbeszélte. 

Végezetül a dokumentumok értékéről szólt néhány szót s kiemelte, hogy például az a feljegy-
zés, amit az említett Kádár-beszélgetés alapján Palicson készítettek Tito számára, „valahol meg-
van", de egyelőre nem lehet hozzájutni. Megítélése szerint, Jugoszláviában még igen fontos 
okmányi bizonyítékok lappanganak, amelyek hozzájárulhatnak a teljes igazság feltárásához. 

James G. McCargar, aki 1956-ban a Szabad Európa Bizottság európai, párizsi irodájának politi-
kai főnöke volt, emlékezéseiben másnapi előadásának (lásd 272-280. p.) néhány személyes 
vonatkozását emelte ki. Visszatekintett a bizottság történetére s kiemelte, hogy az 1956-ban - az 
ő tiltakozása ellenére - már a „Száműzöttekkel Tartott Kapcsolatok Bizottság"-nak nevezett szerv 
nem foglalkozott közvetlenül a Kelet-Európában történő eseményekkel, hanem elsősorban az 
Amerikában működő „ellenkormányokkal" egyeztette az USA külügyi és katonai politkáját. 

Összefoglalóan azt mondta, hogy azok, akik az elmúlt napokban többször is azt kérdezték tőle, 
hogy mi volt az Egyesült Államok célja Magyarországgal 1956-ban, nem ismerik eléggé a nagy-
hatalmak kormányainak és bürokráciáinak komplikált és lassú működését. 

Saját tapasztalataiból, s abból, amit itt a konferencián hallott, azt kell mondania, hogy sem az 
USA, sem a Szovjetunió nem volt képes a magyarországi eseményekre megfelelően reagálni. 
Mindkét nagyhatalom bizonytalankodott, hol az egyik, hol a másik irányba akart haladni, s akik 
az apparátusban dolgoztak, azok csak a fejüket kapkodták igyekezetükben, hogy a politikai dön-
téseket kövessék. 

Claire de Hedervary a forradalom „utóéletéről", a híres ENSZ-ötösbizottság történetéről emléke-
zett meg, melynek titkárságán dolgozott, s melynek, tudtával, ő az egyetlen élő munkatársa. 
Elmondta, hogy a bizottság megalakítására vonatkozó közgyűlési döntést több kísérlet előzte meg 
közvetlen ENSZ-megbízottat küldeni Budapestre. Nem számítva Dag Hammarskjöld emocionális 
szavait - melyeket dr. Varga László is idézett, s amelyek megvalósítása, természetesen, diplomá-
ciailag lehetetlen lett volna, hiszen a helyzet Magyarországon annyira áttekinthetetlen volt az 
ENSZ számára, hogy oda november 4-e előtt nem lehetett megbízottat küldeni - , 1956 decembe-
rében került szóba egy főtitkári látogatás, de azt a budapesti kormány nem engedélyezte. Az 
egyetlen diplomáciai látogatás humanitárius segélyekkel volt kapcsolatos: Philippe De Seynes, az 
ENSZ főtitkárhelyettese 1957. január 4. és 7. között járt Budapesten, és sikerült is Kádárral be-
szélnie (igaz, hogy ezért fel kellett áldoznia a Carmen általa legjobban kedvelt második felvoná-
sát az Operaházban). 

Az ötösbizottság munkájára visszatekintve Héderváry Klára kiemelte a bizottság főtitkárának, 
a brit Bili Jordannak érdemeit. Nélküle a bizottság nem jutott volna sokra és különösen nem 
készült volna egy olyan kiváló, politikailag és nyelvileg elsőrendű jelentés, mint amit végül a 
közgyűlésnek benyújtottak. A bizottság tényfeltáró munkája nagyrészt tanúkihallgatásokra épült, 
s mivel Magyarországra nem engedték be, elsősorban a menekült magyarok vallomásaira. Kezd-
ve a vezető politikusokon (Kéthly, Király, Kővágó) sok száz jelentkező ajánlotta fel ismereteit. 
Nyugati kormányok is javasoltak tanúkat. A társadalom minden rétegéből kerültek ki tanúk, és a 
bizottság - elsősorban Pol Bang-Jensen, akinek Héderváry asszisztált - igyekezett reprezentatív 
válogatást megszólaltatni, városiakat és vidékieket, katonákat és civileket, munkásokat és értel-
miségieket, és így tovább. Végül összesen 111 tanú vallomása került a bizottsági tagok elé. Eze-
ket a vallomásokat okmányi bizonyítékok egészítették ki, melyeket részben hivatalos úton, rész-
ben magánkézből kapott a bizottság. Végül a rádióadások külföldi lehallgatásának feljegyéseiből 
s a nyugati rádióállomások híranyagaiból adódtak jelentős információk. 
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Végezetül Héderváry Klára felolvasott egy ez ideig ismeretlen táviratot, amit Hammarskjöld 
főtitkár a magyar külügyminisztériumnak küldött Maiéter Pál letartóztatásának hírére. A főtitkár 
kiemelte, hogy bár hivatalosan nem tehet semmit, a külügyminiszterhez fordul, mint ember az 
emberhez, hogy vesse latba befolyását Maiéter Pál érdekében. Hammarskjöld hozzátette, hogy 
kész Budapestre utazni (s pontos időpontokat ajánlott, jelezvén, hogy nem csupán üres gesztusról 
volt szó), ha ez az ügynek használ. 

(A távirat másolatát Héderváry Klára átnyújtotta Gyenes Judithnak, Maiéter Pál özvegyének.)1 

A pódiumbeszélgetés végén Varga László még egyszer kiemelte az 1956-os forradalom világtör-
ténelmi jelentőségét s azt, hogy bár elbukott, nem veszett el, mint ahogy a magyarság korábbi 
nemzeti felkelései, Rákóczitól 1848-ig nem voltak hiábavalóak. Általános vitára, sajnos, már nem 
maradt idő, s így csak Pákh Tibor tudott hozzászólni, aki hiányolta, hogy a szovjet gazdasági 
kizsákmányolásról, amely a háború végétől a KGST-n keresztül a térség helyzetét a rendszer 
utolsó napjaiig alapvetően meghatározta - s amelyről ő, mint köztudomású, börtönbüntetéssel 
„megfizetett" tanulmányokat készített - , alig esett szó a tanácskozás során. 

A zsúfolt padsorok előtt tartott pódiumbeszélgetés minden részletét, bár az a késő estébe nyúlt, 
a hallgatóság nagy érdeklődéssel és sokszoros tapssal hallgatta végig. 

(Az összefoglalást készítette Bak János) 

1 Az idő rövidsége miatt nem volt mód további részletek meghallgatására, de Héderváry Klára utóbb az 
1956-os Intézet Oral History Archívumának egy hosszabb beszélgetésben beszámolt az ötösbizottsággal 
kapcsolatos tapasztalatairól. Ez a hangfelvétel a kutatók rendelkezésére áll. 




