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Ez a terjedelmes, 236 dokumentumot tartalmazó gyűjtemény - amellett, hogy szép 
hivatása lehet a még mindig egyoldalúan tájékozott orosz olvasóközönség hiteles 
informálása - számunkra is fontos. Örvendetes, hogy orosz és magyar kutatók, intéze-
tek együttműködésének, az orosz-magyar történész vegyesbizottság közös program-
jának eredménye. Mintegy hetven eddig publikálatlan iratot közöl elsősorban a Rákosi 
és Gerő bukása közti, sorsdöntő hónapokból, továbbá az első és a második szovjet 
katonai intervenció napjaiból. Ugyanaz a másfélszáz szovjet dokumentum teszi ki a 
kötet nagyobb részét, amelyek többsége magyar kiadványokból (A „ Jelcin-dosszié"; 
Hiányzó lapok 1956 történetéből; Döntés a Kremlben, 1956 stb.) nálunk is ismertté 
vált, de van köztük jó néhány, amelyet a magyar érdeklődő eddig nem, vagy csak 
nehezen megszerezhető orosz folyóiratokban találhatott meg. (Főleg a más témákból 
is sok leleplező erejű publikációt közlő Isztoricseszkij Arhivból, ahol az itt ismertetett 
kötet orosz összeállítói munkájuk közben többször közreadták a legérdekesebb doku-
mentumokat.) 

A szerkesztők felvettek közel negyven magyarból fordított, nálunk ismert doku-
mentumot, hogy teljesebbé és objektívvé tegyék a kötetet, miután a korabeli szovjet 
források érthetően egyoldalúak. Rövid recenziónkban viszont a magyar olvasók, kuta-
tók figyelmét az eddig ismeretlen iratokra kívánjuk irányítani. 

Amint erre lehetőség nyílt, a kilencvenes évek elejétől igyekeztünk megszerezni 
a budapesti szovjet követség jelentéseit, melyek nemcsak azért elsőrendű fontosságú 
források, mert az események ismeretlen vagy homályos oldalait világítják meg, de 
azért is, mert megkönnyítik azt, ami számunkra a legnehezebb: megérteni a szovjet 
diplomácia, politikai és katonai vezetés elképzeléseit Magyarországról, elhatározásaik 
logikáját. Sajnálatos, hogy a források ilyen fontos csoportját csak kisebb-nagyobb 
adagokban - teljességükben máig sem - lehetett tanulmányozni, így annál haszno-
sabb, hogy az itt közöltek között több tucat eddig ismeretlent találhatunk. 

Bizonyára a fontosabbak közé tartozik Andropov nagykövet 1956. október 23-án 
reggel küldött számjeltávirata. Ebből kitűnik, mennyire nyugtalanította Andropovot az 
események alakulása már az előző napokban, amikor többször is tájékoztatást kért a 
Belgrádban tartózkodó Gerőt helyettesítő Ács Lajostól. Ács elismerte, hogy a pártveze-
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tés már nem ura a „nagyon feszült és veszélyes" belpolitikai helyzetnek, míg „Nagy 
Imre és az ellenzék befolyása a tömegekre növekszik. Olyan szituáció jött létre, mely-
ben a sajtó Nagy és környezete kezében van." Ács elpanaszolta, hogy ha a pártvezetés 
vonalának megfelelő cikket akar közöltetni a Szabad Népben, ezt már csak Haraszti 
Sándor vagy Losonczy Géza segítségével és engedélyével teheti. Egyetértőleg mutatta 
Andropovnak egy megyei titkár levelét, mely szerint „az országot már nem a Köz-
ponti Vezetőség, hanem az írószövetség irányítja", hozzáfűzve: a lengyelek „rossz 
példája" hatni fog Magyarországon is. Számít rá, hogy ezután a rendet csak fegyveres 
erővel lehet fenntartani. 

Andropov táviratában ismerteti a budapesti, szegedi és más vidéki egyetemek 
diákságának követeléseit. Közli, hogy Bata István honvédelmi miniszter 22-én el-
mondta Mihail Tyihonov tábornok, katonai főtanácsadónak: a lengyelországi változá-
sok után harckészültséget rendelt el, mire több helyi parancsnok és politikai helyette-
sük, valamint Kopácsi Sándor budapesti főkapitány felvetette a kérdést: azt kívánnák-
e tőlük, hogy szétverjék az esetleges demonstrációkat? (Mint ismeretes, a parancsot 
Bata ezután visszavonta.) Bata elmondta Tyihonovnak: 

„A KV-ban nem hivatalosan már tárgyaltak annak lehetőségéről, hogy Nagy ke-
rül a párt és az állam élére. Azt várják, Nagy lesz a miniszterelnök és Vas Zoltán az 
MDP KV első titkára. Haraszti és Losonczy bekerül a PB-be. Honvédelmi miniszter 
Janza vagy Tóth tábornok lesz..." Andropov, jelentését összegezve, saját véleménye-
ként közli: a magyar elvtársak elvesztették önbizalmukat, és valószínűtlen, hogy külső 
segítség nélkül úrrá tudnak lenni a válságon. 

A kötet még számos, eddig ismeretlen követségi jelentést közöl, egyesekből 
csak idézeteket a többnyire igen alapos jegyzetekben. Hasznos lenne végre egy kötet-
ben látni az összes 1956-os követségi jelentést, kihagyások és elhallgatások nélkül. 
Hely hiányában csak egy további példát idéznék annak bemutatására, milyen jelentő-
sége lehetne egy teljes publikációnak a máig vitatott kérdések tisztázásában. Akkor és 
azóta is híresztelték, hogy Rákosi valamilyen ülésen figyelmeztette Kádárt, ő is sáros 
a Rajk-perben, és lejátszatta azt a magnófelvételt, amely tanúsítja, hogy Farkas és 
Kádár együtt akarták „beismerő" vallomásra bírni Rajkot egy héttel letartóztatása 
után. Andropov követségi „naplójában" (ilyen hivatalos naplót vezettek a szovjet 
diplomaták fontosabb tárgyalásaikról stb.) 1956. április 18-án a következő bejegyzés 
szerepel aznapi Rákosinál tett látogatásáról: 

„...Rákosi et. közölte, hogy a Farkas-ügy vizsgálata során az MDP KV bizott-
sága egy anyagra (magnófelvétel leiratára) bukkant Rajk kihallgatásáról, amely bizo-
nyítja, hogy a Rajk-ügy nyomozásában nemcsak Farkas vett részt aktívan, de Kádár 
is, aki akkor magyar belügyminiszter volt. Ebből az anyagból kitűnik, hogy a Rajk és 
Szőnyi ügyében folytatott vizsgálat folyamán Kádár nagyobb mértékben gyakorolt 
velük szemben törvénytelen pressziót, mint Farkas. Most pedig - jegyezte meg Rá-
kosi et. - Kádár hős lett, és neve az összes ellenzéki elem zászlaja a pártvezetés ellen 
folytatott harcukban, de senki sem tud és beszél arról, hogy Kádár felelősséggel tar-
tozna a Rajk-ügyben elkövetett hamisításokért. Mint Rákosi et. mondta, lehetséges, 
hogy a KV Politikai Bizottsága határozatot fog hozni a fenti anyag ismertetéséről a 
KV minden tagjával." 
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Eszerint, bár Rákosi lemondott ideája megvalósításáról, tényleg foglalkozott 
e gondolattal, vagyis nem zörgött hiába a pesti haraszt..., s lehetséges, hogy ez és 
hasonló ötletei siettették Rákosi bukását. A kötet először közli Mikojan részletes be-
számolóját a PB július 13-i üléséről, ahol részvételével határozták el Rákosi menesz-
tését. 

Számos új dokumentumot találunk a kötetben a november 4-e utáni szovjet-ju-
goszláv tárgyalásokról és levélváltásokról, Nagy Imre és a jugoszláv követségre me-
nekült társai sorsáról, Malenkov, Szuszlov és Arisztov SZKP elnökségi tagok novem-
ber 26-i budapesti jelentését, illetve a bukaresti szovjet követség jelentését a román 
vezetéssel a „megoldásról" folytatott egyeztetésekről, Bulganyin telefonbeszélgetésé-
ről Gheorghiu-Dej-zsel stb. 

S még egyet sem ismertettünk a számos, orosz folyóiratban megjelent doku-
mentum közül, noha nem hihetjük, hogy azokat többnyire már olvasta a magyar ér-
deklődő. Milyen jó lenne, ha valamelyik szakfolyóirat vagy az 1956-os Intézet év-
könyve rendszeresen szemlézné ezeket! Egy moszkvai folyóirat (Voproszü Isztorii) 
most közli folytatásokban Sepilov terjedelmes memoáiját (1956-57 fordulóján ő volt 
a szovjet külügyminiszter). Érdekes lehet számunkra miniszterségének krónikája, s ez 
is csupán egy példa. 

A kötetet részletes jegyzetekkel, kommentárokkal, névmutatóval látták el, ezek 
általában alaposak és korrektek. Ilyen nagy munkánál érthető, mégis bosszantó, hogy 
a névmutatóból egy-két név kimaradt, és néhány magyar politikus életrajzában pontat-
lanságok találhatók. 




