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A NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT '56-OS SZEREPE 
Isabelle Vonéche Cardia: Magyar oltíóber vörös zászló és vörös kereszt között. 

A Nemzetközi Vöröskereszt Magyarországon 1956-ban. 
Ford. Csejdy László. Budapest., 1998, Socio-typo. 259 o. 

(A magyar kiadás alapja: L 'octobre hongrois: entre croix rouge 
et drapeau rouge. Bruxelles, 1996, Bruylant.) 

Számok, segélylisták és megható képek: az 1956-os magyar forradalom alatt, de fő-
ként a forradalom utáni zord napokban kibontakozó nemzetközi humanitárius össze-
fogás vissza-visszatérő nyomai az '56-os irodalomban. Isabelle Vonéche Cardia két 
évvel ezelőtt Brüsszelben megjelentetett, s idén magyar kiadásban is napvilágot látott 
könyvében a nemzetközi politikai erőviszonyok kontextusába ágyazva ábrázolja a 
főszereplő - a politikától magát mentesíteni kívánó, ugyanakkor a kétpólusú világban 
mégiscsak meghatározott politikai pozíciót is betöltő - Vöröskereszt Nemzetközi Bi-
zottsága1 (VKNB) tevékenységét. Sem dokumentumfilm, sem történeti tanulmány 
vagy publicisztika nem vállalkozott arra, hogy módszeresen feltálja a Magyarország-
nak címzett humanitárius segélyeket koordináló szerv tevékenységének történetét. 
Mindez érvényes egyébként a segélyek szétosztásában partnerként közreműködő Ma-
gyar Vöröskeresztre is. Dr. Csillag Zoltán Adatok a Vöröskereszt Nemzetközi Bizott-
sága (IKRK) és a Magyar Vöröskereszt (MVK) 1956-1957-es tevékenységéről címet 
viselő brosúrája2 az egyetlen kísérlet arra, hogy a magyar levéltárak immáron kutatha-
tóvá vált iratainak felhasználásával megszólaltassa az 1956 novemberében a hajdani 
és az újjászerveződő rendszer természetétől meglepően idegen módon, szakmai és 
nem hatalmi-bürokratikus elvek mentén újjáéledő MVK-t. Csillag azonban - aki 
nemcsak tanúja volt az eseményeknek, hanem a VKNB-től érkező szállítmányok rak-
tározásáért, valamint a gyógyszerigények összeállításáért felelős katona-tisztvise-
lőként tevékeny szereplője is - elsősorban a párt részéről egykor a VKNB-vei és az 
MVK-val szemben megfogalmazott vádakat és rágalmakat kívánta cáfolni. Követke-
zésképpen érdeklődésén kívül állt a VKNB-MVK segélyhálózatának kiépülése, álta-
lában a VKNB feladatainak és céljainak vizsgálata és értékelése. A témát érintő új-

1 Hivatalos nevén: Comité Internationale de la Croix Roiige (CICR) vagy Internazionale Komité des 
Rőten Kreuze (IKRK). 

2 Csillag: Adatok... H. n., 1992, Magyar Vöröskereszt. 28 o. 
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ságcikkek is3 csak egy-egy epizódra hívták fel a figyelmet, a műfaj jellegéből adódóan 
természetesen módszeres feltárásra nem is vállalkozhattak. 

Vonéche könyvének újdonsága tehát elsősorban az, hogy a tudományos feldol-
gozás igényével közelíti meg a VKNB történetét. Az események rekonstruálása mel-
lett - a Magyar Vöröskereszt felhívására október 29-én Ferihegyre érkező első segély-
szállítmánytól a tököli börtön 1965-ös meglátogatásáig - a szerző tanulmányában 
alapvetően két kérdésre keresi a választ. Miért a VKNB volt az egyedüli nemzetközi 
szervezet, amelynek működését engedélyezték Magyarországon, és mennyiben meg-
alapozottak a szervezetet túlzott engedékenysége és tehetetlensége miatt ért bírálatok? 

A szerző mélyebb történeti és tágabb geopolitikai közegbe ágyazva tárgyalja az 
eseményeket. Jogos ez a koncepció annyiban, hogy így megismerhetjük a VKNB 
történetét, a tevékenységét meghatározó nemzetközi szerződéseket, valamint korábbi 
szerepvállalásait, amelyek eleve kijelölik feladatát és mozgásterét a magyar válság-
ban. Kevésbé indokolt viszont a Szovjetunió külpolitikájának és a magyar esemé-
nyeknek a tanulmány terjedelméhez mérten hosszas taglalása. A magyar kiadás ebből 
a szempontból feltétlenül némi átdolgozást kívánt volna, szem előtt tartva a magyar 
olvasó eltérő történelmi tudását. A tanulmány szerkezetének aránytalanságai miatt az 
olvasó ritmuszavarba, a mű koherenciája veszélybe kerül. Ha terjedelmileg ugyan-
olyan hangsúlyt kap az eseményeket előkészítő folyamat és a kapcsolatrendszerek 
egyébként újdonságot nem hozó, sőt helyenként sommás megállapításokat ismétlő 
leírása, valamint a VKNB tevékenységének precíz bemutatása és elemzése, az olvasó 
feltétlenül a Szovjetunió és a VKNB múltjában keresi a választ a felvetett kérdésekre. 
Miért a VKNB volt az egyedüli nemzetközi szervezet, amely beléphetett Magyaror-
szágra? A tanulmány első fele erre paradox módon a következő választ sugallja: mert 
a VKNB és a Szovjetunió viszonya igen rossz és bizalmatlansággal terhes volt. Az 
eseménytörténeti részből aztán megtudjuk, hogy jóllehet a VKNB Magyarország 
korlátozott szuverenitása és mozgástere miatt hajlott arra, hogy közvetlenül a Szovjet-
unióval lépjen kapcsolatba - főként mindjárt a második szovjet beavatkozás után, 
amikor még két állam között kirobbant fegyveres konfliktusnak minősítették az ese-
ményeket, szemben a később alkalmazott jogi értelmezéssel („a Magyarországon 
kirobbant ellenségeskedések leginkább a négy Genfi Egyezmény közös 3. pontjának 
alkalmazását igénylik, amely a nem nemzetközi konfliktusokra érvényes"), annak 
ellenére, hogy ez jelentősen korlátozta a VKNB magyarországi működésének jogalap-
ját - , a szervezet tevékenységét mégsem ezen a szinten határozták meg. Andrej 
Gromiko 1956. november 25-i, a kötet 73. oldalán idézett válaszlevele a kérdést a 
magyar kormány hatáskörébe utalta. Nem tudni arról, hogy a szovjet-magyar tárgya-
lásokon szóba'került volna a VKNB ügye. Feltételezhetően erre nem volt szükség. 
Noha az ország szuverenitását behatárolták a keleti tömbön belüli hatalmi viszonyok, 
a magyar vezetés külső, szovjet nyomás nélkül is érzékenyen, pozíciójának gyengesé-
géből fakadóan paranoiásan reagált az ország belügyeibe történő beavatkozás kísérle-
teire. A VKNB idegen test, egy ideig belpolitikai megfontolásból és anyagi sziikség-

3 Aláírására 1956-ban megmozdult a világ. Magyar Nemzet, 1994. január 4., valamint A népi de-
mokrácia ellensége. Új Magyarország, 1993. február 4. 
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bői eltűrendő kellemetlenség volt a párt szemében. Apró Antal az MSZMP Ideiglenes 
Intézőbizottsága (IIB) 1957. május 28-i ülésén így nyilatkozott: „A Nemzetközi Vö-
röskereszt magyarországi tevékenységét likvidálni kell." 

A múlt árnya - amennyiben a szerző koncepciója alapján a történelmi múltból 
öröklött meghatározottságoknál maradunk - segített verbalizálni a Vöröskereszt és 
nemzetközi partnere tevékenységével szembeni ellenérzéseket. Marosán György 
szavaival: „A Vöröskeresztben nekünk gyorsan rendet kell csinálni, mert különben 
a volt grófnő szervezete lesz..."5 A reakciós bélyeg (a Vöröskereszt az osztályel-
lenség által létrehozott szervezet) szolgált aztán a pártkörökben - de nem a nyilvá-
nosság előtt - megfogalmazódott rágalmak kiindulópontjául. A nyilvánosság előtt 
ugyanis a vöröskeresztes akciókra már 1957 nyarán rátelepedett a csend - a sajtó-
ban ekkor jelentek meg az utolsó rövid híradások a VKNB és az MVK tevékenysé-
géről s ez a hallgatás hatásosabbnak bizonyult, mint az élet tényeivel könnyen 
cáfolható rágalomhadjárat. 

Nemzetközi dimenzióban a reakciós vád azt jelentette, hogy a VKNB az ellen-
séges táborhoz tartozott, és a keleti tömbben ezért váltott ki elutasítást. Nem az SZKP 
értelmezése szerinti marxizmus kollektivista szemlélete és a Vöröskereszt humanitá-
rius, az egyén elsőségére épülő alapállása közötti ideológiai ellentétről volt szó -
ahogy a szerző Jiri Toman nyomán állítja - , hanem hatalmi ellentétekről. A VKNB 
1956-os fellépésének körülményeit ezért megfelelőbben mutathatta volna be egy rövid 
kitérő a nagyhatalmi szembenállásra. Ebből kiindulva logikusabb lenne az a következ-
tetés, amit a szerző többször is helyesen kiemel a tanulmány eseménytörténeti részé-
ben: „minden problematikus volt, ami nem az anyagi segítségnyújtásra vonatkozott... 
[a nemzetközi helyzet] megkövetelte a Nyugat és vele együtt a VKNB részéről a be 
nem avatkozást a keleti tömb belső ügyeibe." Tehát a szükség bírta rá a magyar kor-
mányt a célkitűzésében legalább semlegesnek deklarált VKNB fogadására, s amint 
csökkent a rászorultság mértéke - a tél elmúltával, majd az új termés betakarításával - , 
korlátozódott a VKNB mozgástere is. A szervezet két másik feladata, a politikai fog-
lyok védelme és a családok paritásos alapon történő egyesítése, következésképpen 
teljes elutasításra talált. A kétpólusú szembenállással magyarázható az is, hogy a 
semleges szervezet miért tekintette magát mégis politikai tényezőnek, és politikai 
szerepe mennyiben korlátozta cselekvési szabadságát. A hatóságokkal való súrlódá-
sok kerülésének és az óvatos magatartásnak az volt a célja, hogy fenntarthassa a ki-
alakított „értékes kapcsolatokat", és „katasztrófa-biztosíték" szerepét játssza a harma-
dik világháború árnyékában. 

4 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 4. köt 1957. 
május 21.-1957. június 24. Budapest, 1994, Intera Rt. A vita után az Ideiglenes Intézőbizottság 
olyan határozatot fogadott el, hogy a VKNB „tevékenységét egysoros [sic!] levélben köszönje 
meg [a kormány]", és megbízatásukat 1957. június 30-ával tekintsék befejezettnek. 

5 Uo. 
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A nagyhatalmi szembenállás hullámzásának bemutatása segített volna megérteni 
a Szovjetunió és a VKNB közötti kapcsolatok javulásának hátterét is (ami feltehetőleg 
nemcsak a VKNB diszkrét magyarországi szerepvállalásának volt köszönhető). 

Vonéche munkájához úttörő módon a VKNB genfi levéltárának eddig ismeret-
len iratanyagát használta fel. Érdeméből egyben hibák is származnak. Azonos forrás-
ból származó dokumentumokból csak egyoldalú kép rajzolható, ráadásul - s erre 
a szerkesztő megjegyzései is utalnak - ezeket a forrásokat a szerző kritika nélkül idé-
zi. Külföldi kutatóként feltehetőleg nem volt lehetősége a tények szembesítésére, és 
más források megvizsgálására. Arra azonban már kevésbé van mentség, hogy a ma-
gyar forradalomról szóló „legjobb munkák" közül az utóbbi évtized kutatási eredmé-
nyei teljesen hiányoznak. (Ezt a hiányosságot legalább a magyar kiadásban pótolni 
kellett volna.) 

A könyv második fele függelék. Ez egyrészt a szervezet felépítésének és jogai-
nak ábrázolására szolgál, másrészt dokumentumtár, ahol a szervezet működési keretét 
meghatározó legfontosabb szerződéseket találjuk. A dokumentumok kétszeri - fak-
szimile és fordításban való - közlése azért is jelentős, mert az Új Magyar Központi 
Levéltár gyűjteményében csak szórványos források maradtak fenn a Magyar Vörös-
kereszt és a VKNB kapcsolatáról. Az MVK 1956-57-es iratanyaga felülvizsgálat 
címén állítólag még akkoriban átkerült a Hadügyminisztériumba,6 s azóta nyoma 
veszett. Csak a 167 segélyprogram szinte hiánytalan német nyelvű leírása maradt 
fenn, és egy-két elnökségi jegyzőkönyv 1957 júliusától - tehát a Magyar Vöröskereszt 
szervezeti visszarendeződésétől - , amelyekből már csak a Comité működésének fo-
kozatos felszámolásáról kaphatunk közvetett információkat. Maguk a döntések 
interminiszteriális (belügy, külügy és egészségügy) egyeztetések során születtek. Az 
ülések résztvevőinek megnyilatkozásaiból világosan látszik, amit Vonéche csak a 
családegyesítés és repatriálás kapcsán mond ki elemzésében egyértelműen: a rendszer 
oldaláról nézve „rendkívüli erkölcsi romboló hatása" miatt vált mielőbb szükségessé a 
képviselet felszámolása és feladatainak átvétele. 

Az iratok között is külön figyelmet érdemel a VKNB és az MVK között 1956. 
november 16-án kelt, a későbbi együttműködés hivatalos alapjának tekinthető szerző-
dés. Látható, hogy a magyar kormány is jóváhagyta (Púja Frigyes követ aláírása sze-
repel rajta). A tárgyalások csak a harcok elültével, november 14-én kezdődtek meg 
Bécsben. Megállapodás született arról, hogy a VKNB az a nemzetközi szerv, amellyel 
a Magyar Vöröskereszt kapcsolatban fog állni (a Vöröskeresztes Társaságok Ligája és 
az ENSZ is a VKNB-re ruházta a segélyek szervezésének és eljuttatásának feladatát), 
és ennek érdekében azonnal küldöttséget indíthat Magyarországra. A magyarországi 
képviselet feladata a segélyezési programok kidolgozása a Magyar Vöröskereszt köz-
reműködésével, a raktárak őrzése, a segélyek továbbítása, valamint a szétosztás ellen-
őrzése. Ehhez a magyar kormány és a vöröskeresztes szervezetek minden segítséget 
és védelmet megadnak. Később, december 19-én, még egy zárolt számla létrehozásá-
ban is megegyeztek, amelyre a segélyek értékesítéséből befolyt összeget fizették be, 
hogy a VKNB engedélyével közösen meghatározott humanitárius célokra fordítsák. 

6 Lásd Csillag: i. m. 
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Az iratokat tartalmazó függelék minden erénye ellenére helyenként redundáns-
nak tűnik. Mint már utaltam rá, a jogi kereteket kijelölő iratokra koncentrál: megálla-
podás az ENSZ és a VKNB között, megállapodás a Vöröskeresztesek Nemzetközi 
Ligája és a VKNB közötti munkamegosztásról, hamvába holt megállapodástervezet a 
családegyesítésről, a VKNB szervezeti egységei stb. Színesebbé tehette volna a válo-
gatást, és a szervezeti felépítést bemutató ábrákat is életre kelthette volna egy-egy 
megbízott vagy a tanulmányban is említett kiküldött jelentésének közlése, bár a köte-
tet záró fotódokumentáció segít az események hangulatának felidézésében. 




