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„AZ ISMERETLEN SZOVJET-MAGYAR HÁBORÚ" 
Szovjet katonai intervenció 1956. 

Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Györkéi Jenő és Horváth Miklós. 
Budapest, 1996, Argumentum. 314 o., melléklet 

A rendszerváltás óta három kiadványban is napvilágot láttak eredeti szovjet dokumen-
tumok az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, amelyek elsősorban a szovjet 
döntéshozatal mechanizmusába engedtek bepillantást. Ez a Györkéi Jenő és Horváth 
Miklós szerkesztette kötet, amely a magyar hadtörténészek tanulmányán kívül egy 
orosz elemzést és a magyarországi hadműveletek irányításában fontos szerepet játszó 
egykori résztvevő visszaemlékezéseit tartalmazza, 1956-nak egy olyan területét mutat-
ja be, amelyet eddig csak a fegyveres felkelés, a fegyveres felkelők szemszögéből 
ismerhettünk. Pedig ahogyan az énkép kialakításához feltétlenül szükséges ismerni, 
milyennek látnak bennünket kívülről, múltunk megismeréséhez is nélkülözhetetlen 
tudni, milyennek láttak bennünket, hogyan látták történelmünket mások, a semlege-
sek, de különösen az ugyancsak érintettek. Viszonylag széles ismeretekkel rendelke-
zünk arról - a kérdésnek gazdag irodalma is van - , milyennek látták a demokráciák 
1956-ot, 1956 magyarságát. Ez a kép nélkülözhetetlen a forradalom megismeréséhez, 
de nélkülözhetetlen az is, amelyet tanulmányában Kirov, visszaemlékezésében pedig 
Malasenko tár elénk. A forradalom évében született szovjet hadtörténész arra vállal-
kozott, hogy a maga nemzetét szembesítse történelmével, megszólítottja elsősorban az 
orosz társadalom. Ettől műve még érdekesebb számunkra, hiszen mindig izgalmas 
hallani, mit mondanak rólunk másoknak. Kirov arra tett kísérletet, hogy a politikai 
okokból mindeddig elhallgatott, elferdített eseményekről közel fél évszázaddal a tör-
téntek után elfogulatlan, objektív és hiteles képet adjon. Hogy vállalkozása mennyire 
úttörő, hogy a demokratizálódásnak, amelynek egyik fontos feltétele a múlttal való 
őszinte szembenézés (szembenézhetés), mennyi akadálya van nemcsak Magyarorszá-
gon, de Oroszországban is, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kandidátusi érte-
kezését 1994-ben is zárt ülésen kellett (lehetett csak) megvédenie, és hogy „disszertá-
cióját, levéltári jegyzeteit a kandidátusi védést követően elkobozták, és őt a hadsereg-
ből leszerelték." Pedig Kirov hadseregpárti. Nem abban az értelemben, hogy egyetér-
tene a politikai kérdések katonai megoldásával, hanem abban, hogy a történtekért, a 
magyar szabadságharc vérbe fojtásáért egyértelműen a valódi felelősök egyik csoport-
ját, a moszkvai politikacsinálókat marasztalja el, számos esetben szembesítve elsősor-
ban a szuezi kérdésben hangoztatott hazug szólamaikat az egyidejűleg Magyaror-
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szágon folytatott gyakorlattal. Malasenko - aki Kirovnál is erőteljesebben védelmezi a 
mundér becsületét, nemcsak a politikai, hanem az első beavatkozást kudarcként érté-
kelő katonai vádakkal szemben is, elsősorban a magyar politikai irányítás bizonyta-
lanságára, a magyar hadvezetésben uralkodó fejetlenségre hárítva a felelősséget -
ebből a szempontból pontosabb (vagy csak kevésbé udvarias), hiszen joggal sorolja a 
felelősök közé azokat a magyar politikusokat, akik a szovjetekhez fordultak katonai 
segítségért, vagy nevüket adták a segítségkéréshez. 

Ez a gesztus is hallatlanul fontos, hiszen a mai orosz politikai vezetés protokol-
láris megnyilatkozásai után Kirov és Malasenko a szovjet társadalom (egy része) ne-
vében is igazságot szolgáltat Magyarországnak, szakmailag azonban nem ez munká-
juk nóvuma. Kirov esetében az, hogy hadtörténészként, méghozzá orosz hadtörté-
nészként írja le az eseményeket, így egyszerre tár az olvasó elé olyan történéseket, 
amelyek a magyar forrásokból nem, vagy nem ilyen pontossággal hámozhatok ki, és 
megmutatja, hogyan látta a történteket a másik oldal. (Igaz, a hadtörténészi megkö-
zelítés a civil olvasó számára nagyon megnehezíti írása megértését, hiszen a szakmai-
lag bizonyára pontos megnevezések dzsungelében, mint például „a 38. hadsereg köte-
lékébe tartozó poltavai Lenin-, Vörös Zászló-, Kutuzov- és Szuvorov-rendekkel kitün-
tetett 39. gépesített gárdahadosztály", a katonaviselt olvasónak is nehéz eligazodnia.) 

A pártvezetés utasításait végrehajtó szovjet hadseregnek volt önálló identitása. 
Szembetűnő és elgondolkoztató az a megkülönböztetett figyelem, amellyel a hadveze-
tés a forradalom során lerombolt, megrongált szovjet emlékműveket számon tartotta 
(tanú erre Malasenko visszaemlékezése is). A tüntető tömegek - a forradalom vezetői 
által egyidejűleg is elítélten - az emlékművek lerombolásával, a sírok feldúlásával 
ugyan nem a német hadsereget az országból kiverő, Magyarországot a fasiszta meg-
szállás alól ténylegesen és megkérdőjelezhetetlenül felszabadító, hanem az asszonyai-
kat megbecstelenítő, fiaikat elhurcoló, zabráló, az országot megszálló hadsereg ellen 
fordultak. A kettő a valóságban azonos volt, de míg a magyarság kollektív tudatában 
ez utóbbi élt erősebben, az 1956-ban hazánkban bevetett egységeknek legfeljebb 
egyes tisztjei emlékezhettek a világháborúban történtekre, az állomány nagy része 
pedig valószínűleg nem sokat tudott - ha egyáltalán tudott valamit - az 1944^45-ben 
okozott sérelmekről. A katonák tehát nemcsak feladatukat, kötelességüket teljesítet-
ték, hanem védték az általuk részben méltán dicsőségesnek tudott antifasiszta háború-
ban elesett elődeik emlékét, ami emberileg motiválta őket a küzdelemre, a sírok és 
emlékművek pusztítása, meggyalázása pedig igazolni látszott az ellenfélre rásütött 
fasiszta bélyeg jogosságát. Ezek a támadások - eddig - a hazai történészek számára 
annyira lényegtelenek voltak, hogy legföljebb csak mellékeseményként, pusztán a 
kronológia teljesebbé tétele érdekében tudósítottak róluk, a szovjet hadtörténész, a 
szovjet hadvezetés számára viszont különös jelentőségük volt emberileg és politikai-
lag egyaránt: hozzásegítettek ahhoz, hogy november 4-i parancsában Konyev is 
eredményesen hivatkozhasson a magyarországi fasizmus veszélyére. A kapitalista 
restauráció ugyancsak meglobogtatott eshetőségét még magyar belügynek tekinthet-
ték a szovjet katonák, a fasizmus újjászületését azonban, amely „nyílt fenyegetést 
jelent" a Szovjetunió és az egész szocialista tábor számára, már semmiképpen. 



, JKZ ISMERETLEN SZOVJET-MAGYAR HÁBORÚ" 3 5 3 

Hasonlóan megkönnyítették a parancsok teljesítését a szovjet katonák megkín-
zásáról, megcsonkításáról szóló hírek (Malasenko ugyanazokat az eseteket említi, 
amelyeket Kirov). A szovjet levéltárakban való kutatás nehézségei egyelőre nem 
teszik lehetővé az állítások ellenőrzését, a recenzens így legfeljebb kételyének adhat 
hangot. Hogyan lehetséges, hogy Várpalotán „egy szovjet katonát karóba húztak", öt 
másiknak levágták a fejét, és ezt a nem éppen elfogulatlanságukról elhíresült magyar 
bírósági tárgyalásokon mégsem olvasták a perbe vontak fejére, egyetlen „Fehér 
könyv"-ben sem mutatták föl az ellenforradalmárok brutalitásának elrettentő memen-
tójaként? Kételyünket csak növelik azok a hazai források, amelyek arról számolnak 
be, hogy a harcok közben és után a felkelők kötözőhelyre, kórházba vitték a sebesült 
szovjet katonákat; de cáfolni az esetet csak megfelelő konkrét bizonyítékok, az eredeti 
forrás ismeretében lehetne. Az viszont biztos, hogy ha ez az eset és más hasonlók a 
szovjet alakulatok levéltárban elhelyezett jelentéseiben fennmaradtak, akkor arról 
tudtak a kor szereplői is (nem lehetetlen, hogy éppen propagandisztikus céllal írták 
meg őket, szándékos hamisításként), akik ezután egyaránt küzdöttek brutálisan lemé-
szárolt társaik vélt gyilkosai ellen, és a világháborúban meghalt bajtársaik végtisztes-
ségéért. A „Nagy Honvédő Háborúra" való hivatkozás kiemelt szerepet kaphatott a 
szovjet katonák harcra ösztönzésében, ami a dicső múlt felelevenítésén, a barbarizmus 
elleni küzdelem igazságosságán és felelősségén túl ösztönzőleg hatott azáltal is, hogy 
segített kialakítani a harcosokban az ellenségképet a velük számos alkalommal fra-
ternizálni próbáló, őket saját harcuk igazságosságáról meggyőzni igyekvő magyarok-
ról, hiszen „a horthysta Magyarország az elmúlt háború során a hitleri Németország 
oldalán szülőföldünk ellen harcolt". Feltehető, hogy a szovjet katonák tudatában két 
Magyarország létezett: a Magyar Népköztársaság, melynek „munkásosztálya és dol-
gozó parasztsága támogatni fog bennünket eme igazságos küzdelmünkben", és a náci 
Németország csatlósa. (Az idézetek Konyev november 4-i parancsából származnak.) 

Mindezek figyelembevételével különösen érdekes, amit Kirov a szovjet hadse-
regben bekövetkezett erjedésről ír, és amiből egy-két vehemens olvasó netán azt a 
következtetést vonhatja le, hogy mégis lett volna esélye a harcnak, hiszen fegyverrel 
nem lehetett legyőzni a szovjet hadsereget, de a szovjet katonák meggyőzésére volt 
lehetőség. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy fegyverzajban nehéz az 
ellenséggel szót érteni, a Kirov által bőségesen citált magyar felhívásoknak is csak a 
fegyveres harc végeztével lett némi foganatjuk. Valószínűtlen azonban - pontosabban 
a szerző nem támasztja alá - , hogy a Különleges Hadtest állományának megingása 
olyan mértékű volt, hogy alááshatta volna az alakulat harckészségét. Ellenkezőleg. 
A Malasenko által említett eset éppen azt mutatja, hogy a szovjet hadvezetés minden 
eszközzel éberen őrködött, nehogy a „magyarországi métely" megfertőzhesse harco-
sait. Amikor a segítségül hívott hadsereg egyik tisztje Szuszlov előtt megkérdezte, 
hogy miért lőnek rájuk azok, akik hívták őket, azonnal megjelentek és felléptek a Kü-
lönleges Osztály (a szovjet katonai elhárítás) munkatársai. Kirov pedig egy helyszínen 
kivégzett szovjet katona esetéről is beszámol, akit saját tisztje lőtt agyon „parancs 
megtagadásának kísérletéért". A szovjet hadsereg politikai intaktságának megőrzése 
érdekében - Horváth Miklós és Györkéi Jenő bevezető tanulmánya szerint, noha erre 
Malasenko egészen másképp emlékszik - a hadvezetés, pontosabban a hadvezetés 
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illetékességi körébe máskor is beavatkozó Szeröv tábornok, a KGB elnöke attól sem 
riadt vissza, hogy október 25-én a szovjet katonákkal fraternizáló fegyvertelen tünte-
tőkre lövessen. 

Miközben Kirov érezhető különbséget tesz a szovjet politikai vezetés és a hadse-
reg között, egyoldalú forrásbázisa nem teszi lehetővé, hogy ugyanilyen distinkcióval, 
árnyaltan mutassa be a magyar felet. Mintha a rendszerváltás előtt megjelent írásokból 
dolgozott volna. Amit a párt Nagy Imre vezette reformereiről ír, az tényanyagában 
megegyezik a Nagy Imre-per állításaival, csak éppen Kirov értékelése más, hiszen 
nem a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben minősíti 
bűnösnek a miniszterelnököt, hanem érdemének tekinti, hogy kidolgozta a szocialista 
fejlődés sajátos magyar útjának elméletét, mindent megtett azért, hogy ehhez meg-
nyerje a nép támogatását, hogy legközelebbi munkatársai - Losonczy Géza, Donáth 
Ferenc és Szilágyi József - előadásaikban a pluralizmus helyreállítását, szabad válasz-
tások megtartását szorgalmazták, mindezt még október 23-a előtt. Vagyis Kirov sze-
rint is létezett a Nagy Imre és Losonczy Géza irányította, párt(vezetés) elleni csoport, 
amely meglehetős tudatossággal és szervezettséggel készítette elő a forradalmat. Ter-
mészetesen nem egy szovjet hadtörténész feladata, hogy megrajzolja a reformerek 
útját október 23-án keresztül a 28-i Nagy Imre-nyilatkozattal kezdődő megegyezésig, 
nem is érdemes számon kérni Kirovon olyan finom részleteket, amelyek tekintetében 
a hazai kutatók sem feltétlenül értenek egyet. Az viszont figyelemre méltó, hogy a 
hazai szakirodalom milyen lassan jut el a téma külföldi kutatóihoz, olyanokhoz is, 
akiket egyáltalán nem lehet ellenséges elfogultsággal megvádolni. Ez pedig nem azért 
kellemetlen, mert szűkös marad a külföld információja Magyarországról, az 1956-os 
forradalomról, hanem mert téves marad: tovább élnek a rendszerváltás előtti évtizedek 
torzításai, hamisításai, mint például az említett leíráson túl a Nyugat és a hazaözönlő 
emigránsok valósághoz képest sokszorosra nagyított szerepe az eseményekben. 

A források ismerete nélkül azt is nehéz eldönteni, honnan származnak Kirov in-
formációi a néphadsereg nagymértékű átállásáról már október 28-át megelőzően (hason-
lóan emlékszik Malasenko is). Ez nem voltjellemző: nem alakulatok, mindössze alaku-
latuktól elszakadt, egységüket elhagyó katonák csatlakoztak egyénileg a felkelőkhöz, a 
néphadsereg egységei vagy felvették a harcot a kormány, a hadvezetés sokszor ugyan el-
lentmondásos utasításai szerint, vagy többé-kevésbé passzív szemlélői maradtak az ese-
ményeknek. Ez a mindkét írásban meglévő állítás érthetővé teszi, hogy november 4-én a 
szovjetek miért vetettek be olyan nagy és erős hadsereget. Számítottak a magyar hon-
védség - vagy legalábbis több alakulat - ellenállására, miközben fokozottan biztosítani-
uk kellett a nyugati határt, hogy megakadályozzák az esetleges nyugati intervenciót, 
amelynek lehetősége a kapott garanciák ellenére is okvetlenül fennállt; ezt a katonai 
vezetés semmiképpen sem hagyhatta számításon kívül. 

A feltehetően egykorú szovjet katonai jelentésekre támaszkodó szerző informá-
ciói a legtöbb esetben igen pontosak, sorra visszaigazolják azokat az eseményeket, 
amelyeket más forrásokból már ismerünk, például a dunapentelei, veszprémi harco-
kat, vagy a csepeli fegyveres ellenállást. Itt is szembetűnik azonban a barikád túlolda-
lán küzdők sajátos szempontja, hiszen azokat a városokat, amelyeket a szovjetek no-
vember 4-én vagy 5-én fegyverrel támadtak meg, ellenálló helyőrségnek nevezi 



, JKZ ISMERETLEN SZOVJET-MAGYAR HÁBORÚ" 3 5 5 

Kirov, tekintet nélkül arra, hogy milyen arányú volt az ellenállás, illetve hogy egyálta-
lán kiknek a részéről érte - ha érte egyáltalán - támadás a szovjeteket. A felsorolt 
városok közül jelen információink szerint egyedül Szolnokon (éppen Szolnokon!) 
fordult szembe fegyverrel a magyar honvédség a megszálló csapatokkal - természete-
sen Budapesten kívül. Nem tudunk a negyedórás törökszentmiklósi harcról, de arról 
sem, hogy a szintén fegyverrel ellenálló Jászberényt csak november 5-én tudták volna 
a szovjetek rohammal elfoglalni. További kutatás feladata tisztázni, mennyiben fedik 
Kirov állításai (és forrásai) a valóságot. 

A szovjet szempontok jobb ismeretén kívül tárgyi tudásunk is jelentősen növel-
hető Kirov tanulmánya alapján. Nem diabolikus gonoszság, hanem a nagyhatalmi ra-
cionalitás velejárója, hogy a szovjetek minden krízishelyzetben egyszerre tették meg a 
szükséges katonai és politikai lépéseket. 1956 nyarán, amikor Rákosi pozíciójának 
erőltetése válságba sodorta a magyar vezetést, nemcsak Mikojant küldték Magyaror-
szágra, hanem - miként majd októberben is - a hadsereg legfelső vezetését, ez alka-
lommal Antonov hadseregtábornokot, akinek instrukciói alapján a Különleges Hadtest 
törzse kidolgozta a társadalmi rend helyreállításának szovjet katonai tervét. Nyáron 
átmenetileg sikerült politikai megoldást találni, így egyelőre még elmaradt a szovjet 
katonai intervenció, amelyre októberben - a helyzet valóban válságosra fordultával -
a júliusi forgatókönyv alapján került sor. 

A nyári katonai intervenció lehetőségét megerősíti Malasenko visszaemlékezése 
is, noha ő Kirovnál kevesebb háttér-információval rendelkezett, vagy csak kevesebbet 
árult el szövegében. Ugyanakkor az általa leírtak jól jellemzik Magyarország aláve-
tettségének mértékét, egyben a magyar honvédség november 4-e utáni ellenállásának 
lehetőségét. Malasenko leírja, hogy a szovjetek a magyar fegyveres erők (honvédség, 
rendőrség, ÁVH) orosz nyelven megkapott terveinek („vaskos köteg irat") alapos föl-
használásával készítették el tervüket a „társadalmi rend helyreállítására". A magyar 
tervek természetesen tartalmazták a politikai és katonai szempontból fontos objektu-
mokat, azok elhelyezkedését, védelmük lehetőségeit, így a szovjeteknek különösebb 
felderítésre sem volt szükségük november 4-én, hiszen rendelkeztek a magyar hadve-
zetéstől megkapott írásos anyaggal. Nemcsak létszámban és haditechnikában voltak 
tehát elvitathatatlan fölényben, hanem az információk tekintetében is. Ráadásul, 
ahogy Györkéi Jenő és Horváth Miklós bevezető tanulmányukban leíiják, ezek a tervek 
azóta sem kerültek elő a magyar levéltárakból - márpedig a katonai levéltárnak éppen a 
szerzők a legjobb, legavatottabb ismerői - , okkal föltételezhető tehát, hogy ezeket 
Moszkvában őrzik, vagyis a szovjeteknek nem is Malasenko emlékeire vagy jegyzeteire 
kellett támaszkodniuk, hanem rendelkezésükre álltak, állhattak az eredeti iratok is. 

A kötet pontot tesz annak a vitának a végére is, amelyben egyesek elképzelhető-
nek tartották, hogy a tököli magyar tárgyalóküldöttség a magyar hadsereg vezetésének 
letartóztatását a szovjet hadvezetés háta mögött határozta el, és úgy hajtotta végre a 
Szeröv vezette államvédelem. Zsukov 1957. március 15-i kijelentése nem hagy kétsé-
get afelől, hogy a magyar hadsereg lefejezése része volt a kidolgozott haditervnek. 

Ugyancsak újdonság - és Kirov máshol pontos adatai alapján elfogadhatónak 
tűnik - , hogy nem október 25-én vezényeltek Magyarországra első alkalommal kato-
nai egységet a határon túlról, hanem már 23-án éjszaka elindult egy gépesített hadosz-
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tály Romániából - noha a magyar szerzőpáros a bevezető tanulmányban is a 25-i 
verziót erősíti meg. Eddig csak sejthettük, hogy a felkelők közé okvetlenül beépültek 
a másik oldal ügynökei, hiszen minden hadsereg küld hírszerzőket az ellenfél táborá-
ba (az ilyen feltételezések számos halálos áldozatot követeltek már a forradalom ide-
jén is), most Kirov megerősíti, hogy voltak ilyen akciók, de még mindig nem tudjuk, 
kik, és milyen eredménnyel hajtották végre ezeket. 

Malasenko visszaemlékezését ugyan komolyabb fenntartásokkal kell olvasni, Ili-
szén maga hivatkozik arra, hogy pusztán emlékezetére támaszkodott, ugyanakkor 
leírása Dudással való találkozásáról - a részletek szükséges pontosításával - mégis 
hitelesnek tűnik. A magyar forradalom egyik közismert személyéről rajzolt kép bele-
illik a kor és az utókor Dudás-portréjába (például Dudás afölötti csalódásának leírása, 
hogy nem a szovjet főparancsnok, hanem csak annak helyettese fogadja). A dátum 
azonban feltétlenül helyesbítésre szorul. Malasenko nem tárgyalhatott sem október 
26-án, sem 27-én a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány vezetőjével, hiszen ez a 
szervezet 29-én alakult meg. Azon az estén foglalta el Dudás csoportjával a Szabad 
Nép székházát is, és kezdett hozzá saját újsága kiadásához. 29-e előtt tehát nem kerül-
hetett sor a találkozóra, de 30-a után sem, hiszen a Különleges Hadtest törzse - felte-
hetően Malasenkóval együtt - ezen a napon települt át Tökölre, a leírás alapján pedig 
elvethető, hogy Dudás ott tárgyalt volna a szovjetekkel. A legvalószínűbb időpont 
október 30-ának délelőttje, vagyis közvetlenül a Magyar Értelmiség Forradalmi Bi-
zottságával és az azt követő, Nagy Imrével való tárgyalása előtt kereshette föl Dudás a 
magyarországi szovjet katonai parancsnokságot - talán éppen afölötti elkeseredésé-
ben, hogy az előző napon két alkalommal is eredménytelenül kísérelt meg tárgyalni a 
miniszterelnökkel. Ezt igazolhatja Dudásnak az a Malasenkótól idézett megállapítása, 
hogy pillanatnyilag nem állnak harcban a szovjetekkel, hiszen november 4-ét megelő-
zően valóban 29-én került sor az utolsó jelentősebb szovjet-magyar összecsapásokra. 
A Malasenko által leírt történetnek több olvasata is lehetséges. Egyfelől azt sejteti, 
hogy Dudás Nagy Imre 28-i bejelentését figyelmen kívül hagyva megpróbált önállóan 
megállapodni a szovjetekkel, a magyar párt- és állami vezetés tudta nélkül. Dudás a 
fegyvernyugvást kínálhatta a szovjeteknek, ennek fejében várhatta el elismerését -
hasztalanul. Másfelől Malasenko elutasítása, a szovjetek kitartása a Nagy Imre vezette 
kormány mellett - október 28-a után - azt igazolja, hogy a szovjet katonai vezetés 30-án 
még annak ellenére is együtt kívánt működni a miniszterelnökkel, hogy a rádióban 
elhangzott nyilatkozatában egyebek mellett a szovjet csapatok kivonásának igényét is 
megfogalmazta. Talán ezt az ellentmondást feloldandó datálta korábbra az esetet 
Malasenko. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ez a találkozás meg sem említtetik 
Dudás magyar nyelvű vizsgálata során vagy a bírósági szakban. Malasenko leírását 
eddig egyedül a Dudás feleségével 1989-ben készült inteijú támasztja alá, az is csak 
nagyon komoly fenntartásokkal. 

Miközben nem szabad eltúlozni a szovjet intervenció elleni fegyveres harc jelen-
tőségét és lehetőségét, Kirov és Malasenko is igazolja, hogy az ellenállás nem egy 
helyen nagyobb, eredményesebb volt, mint amire a szovjetek számítottak, hiszen több 
egységük nem tudta a megadott határidőre teljesíteni feladatát, annak ellenére, hogy a 
Magyar Néphadsereg részéről nem ütköztek olyan mértékű ellenállásba, mint ami-
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lyenre számítottak, sőt magyar tisztektől, egyes alakulatoktól talán nem várt segítséget 
is kaptak. Visszaemlékezéseiben Malasenko úgy értékeli, hogy jelentős volt a szovjet 
csapatok vesztesége - emberéletben és anyagiakban egyaránt. Ezt a nem várt tömeges 
fegyveres ellenállás mellett azzal indokolja, hogy a szabadságharcosok elleni hadmű-
veletek új, szokatlan feladatok elé állították a szovjeteket is, hiszen a világháború 
során megismert városi küzdelem - ahol létezett frontvonal, de legalább egyértelmű 
volt, hogy ki az ellenség - élesen különbözött az 1956-os szituációtól. 1956-ban a 
szovjetek - 1944-45-től eltérően - valóban nem tekintették egyetemlegesen ellenség-
nek a polgári lakosságot. További kutatások szükségesek ezen a téren is, hiszen az 
eddig feltárt ellenállási gócokon kívül olyan helyekről is beszámolnak a kötetben 
közreadott írások - budai Vár, Gellérthegy - , amelyekről vagy semmilyen, vagy csak 
nagyon halvány információkkal rendelkezett ez ideig a magyar történetírás. 

A kötet címe ugyan a szovjet katonai intervencióról ígér ismereteket, de ez a könyv 
érdekes adalékokat szolgáltat a politikai beavatkozásról is. November végén szemmel 
láthatóan megkeményedett Kádárék magatartása. Ezt eddig - és méltán - annak tulaj-
donította a hazai történetírás, hogy Kádár november 21-én, majd 22-én (mindkét alka-
lommal aktív szovjet segítséggel) megszabadult a kettős hatalom leginkább fenyegető 
rémétől: sikerült megakadályozni az Országos Munkástanács megalakítását, és sikerült 
Nagy Imrééket a jugoszláv követségről kicsalva Romániába deportálni. Kirqy könyve 
nyomán e két tényező mellé egy nagyon fontos harmadik társul. Szinte egy időben a fent 
leírtakkal Konyev marsall vezetésével Budapesten tanácskoztak a magyarországi szovjet 
katonai helyőrségparancsnokok (a megbeszélésen részt vett Szeröv tábornok is). A Ki-
rov által idézett beszámolók szerint itt kapott új feladatot a szovjet hadsereg: a fegyveres 
harc, majd a tisztogató akciók sikeres befejezése után a politikai rendteremtésben kellett 
segédkezniük, vagy inkább rendet teremteniük a továbbra is tehetetlen magyarok helyett. 
A szovjet hadsereg kapta feladatul a párt szerveinek megteremtését, a helyi államhatalmi 
szervek reorganizációját és restaurációját, a rendőri feladatok ellátását (a felszínen, a le-
tartóztatások végrehajtása során lehetőleg magyar részvétellel), és végül a munkástaná-
csok kiszorítását a helyi hatalomból. Ugyanezen az értekezleten Szeröv részletesen 
meghatározta a letartóztatandók körét is; ezzel közel egy időben kerülhetett sor arra a 
megállapodásra Kádárral, amelyben határoztak egy különleges (statáriális) bíróság fel-
állításáról, és pontosan megnevezték az elsőként kivégzendőket, az élen Dudás Józseffel. 
A hazai források is azt mutatják, hogy a november 4-ével kezdődő hét után a szovjetek 
belpolitikai aktivitása a hónap végén nőtt meg ismét. Ez segít megérteni, miért 
szigorodott meg annyira a kádári hatalom november-december fordulóján: a szovjet 
hadsereg átállítása a politikai rendcsinálásra önmagában is meggyorsította, eredménye-
sebbé tette a még ellenálló csoportok letörését, másrészt Kádárékat is elszánt föllépésre 
késztette - hatalmuk megtartása érdekében. 

A kötet szerkesztői szemmel láthatóan nem kívánták jegyzetekkel megterhelni a 
szöveget, az olvasóra bízták a különböző állítások értékelését, és a további kutatásokra 
ezek igazolását vagy az esetleges cáfolatokat. Néhány esetben azonban a nyilvánvaló 
tévedéseket hasznos lett volna korrigálni. Malasenko például összekever két, egyaránt 
gyakori magyar keresztnevet. Nem is lenne különösebb probléma, ha Dudás József 
helyett például Dudás Jánost írna a könyv 273. oldalán, de ő Dudás Istvánról ír, így a 



3 5 8 SZAKOLCZAI ATTILA 

szöveg az ugyancsak ellentmondásosan megítélt felkelőt a mosonmagyaróvári határ-
őrlaktanya fölöttébb kétes hírű parancsnokával mossa össze. Dudás József nagyon 
mély benyomást tehetett Malasenkóra, hiszen két oldallal az említett szövegrész előtt 
is róla ír, de szintén tévesen: „Dudás alakulatait útközben Tata környékén semmisítet-
tük meg", pedig Tata, pontosabban Tarján közelében a Fáncsik György vezette Cor-
vin közi csoportot támadták meg szovjet páncélosok november 9-én. 

Irigylésre méltóan sok eredeti magyar dokumentumot tárt, tárhatott föl Kirov a 
szovjet katonai levéltárban. Az általa idézettek egy része ugyan már magyarországi 
forráshelyekről is előkerült, számos azonban lappang közülük, ha egyáltalán meg-
található lesz. A forradalom meglehetősen széles forrásbázisra támaszkodóan fel-
tárt Hajdú-Bihar megyei iratai között nem szerepel az általa szemelvényesen idézett 
november 8-i munkástanácsi dokumentum, miként ismeretlen a miskolci-gyöngyösi-
tiszapalkonyai munkástanácsok november 13-i, vagy a fegyveres erők-írószövetség-
egyetemi forradalmi bizottság november 7-i felhívása is. Kirov jegyzeteiből követ-
kezően legalább hetvennyolc oldalnyi eredeti magyar dokumentumot tartalmaz az a 
forrásegyüttes, amelyből dolgozott. A szövegben idézettek jelentős részét a hazai 
történészek ez ideig nem ismerhették. 

Több részletkérdésben is lehetne vitatkozni Kirovval, ennek azonban nem sok 
értelme van. Összehasonlíthatatlanul nagyobb anyag áll ugyanis a magyar kutatók 
rendelkezésére 1956-ról - különösen azóta, hogy az elmúlt években nagy fontosságú 
szovjet pártiratok is Magyarországra kerültek - , Kirov pedig nem is 1956 teljes politi-
katörténetének megrajzolására vállalkozott. Van azonban két olyan állítása, amelyet 
nem lehet szó nélkül hagyni. Kirov azt írja tanulmányának nagyon őszinte befejező 
részében, hogy a november 4-ét követő „emberi tragédiákat és súlyos ellentmondáso-
kat" részben Nagy Imre idézte elő, aki „november 4-e után semmilyen engedmények-
re nem volt hajlandó". Az állítás részben megfelel a valóságnak. Nagy Imre végül 
valóban nem hajlott engedményekre, mert azok árán legföljebb személyesen kerülhet-
te volna el a tragikus véget, de a nemzeten, az országon semmit nem segített volna. 
Másfelől Kirov azt íija, hogy Kádár „igyekezett az MSZMP 1956-os terveiből megva-
lósítani mindazt, ami a szovjet beavatkozás következtében akkor [1956 novemberének 
elején] nem volt megvalósítható". Méltatlan, ahogyan itt egy szintre kerül a két sze-
mély, hiszen igaz ugyan, hogy a Kádár-kor (tagadhatatlanul Kádár szándékainak meg-
felelően) minőségileg más volt, mint a Rákosi-rezsim, amely ellen 1956-ban a magyar 
társadalom fellázadt, de alapvető jellemzőiben különbözött 1956 programjától is. Nem 
az utóbbi, a szabadság irányába mutató program egyes elemeit váltotta valóra, hanem 
a robbanástól való félelemtől vezéreltetve tett gesztus értékű engedményeket az alatt-
valói sorba visszakény szeri tett nemzetnek. Nem '56-ból mentette meg azt, ami ment-
hető volt, hanem a szocialistának mondott rendszert védte-őrizte meg egy '56-hoz 
hasonló robbanástól, szükségszerű engedmények árán. 

Kirov értékeléséhez kísértetiesen hasonlít Malasenkóé, aki mintha csekély affini-
tást mutatna az olyan fogalmak iránt, mint függetlenség, demokratizálódás, népjólét, 
hiszen annak ellenére, hogy ezekkel jellemzi Nagy Imre 1953-55-ben követett politi-
káját, mégis úgy látja, hogy Nagy hatalmának megtartása érdekében kezdett egyez-
kedni 1956-ban a felkelőkkel, akik - de ezt már én teszem hozzá - éppen a fent leírt 
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három követelést szabták a megbékélés feltételéül. Akárcsak Kirov, Malasenko is a 
forradalom örökösének tekinti Kádárt, aki nem pusztán több részelemét valósította 
meg a forradalomban megfogalmazott követeléseknek, hanem „olyan társadalmi-
gazdasági átalakítást hajtott végre az országban, amely a demokrácia kiszélesítését 
[...] szolgálta". A szovjet viszonyokat természetesen jobban ismerő emlékező ugyan-
akkor nagyon plasztikusan, méghozzá Hruscsov szavaival írja le a Kreml urát befo-
lyásoló szempontokat: „nem érthetünk egyet az események ilyen jellegű fordulatával 
sem mint kommunisták és internacionalisták, sem a Szovjetunió mint nagyhatalom 
nevében". Vagyis Hruscsov a katonai beavatkozás mellett döntött, részben mert meg 
volt győződve a kommunista rendszer magasabbrendűségéről, és mert internacionalis-
ta kötelességének tekintette magyar elvtársai megsegítését, de természetesen szerepet 
játszottak ebben a Szovjetunió mint nagyhatalom katonapolitikai szempontjai, illetve 
ezeken keresztül saját személyes sorsa is. 

A hadtörténész szerzőpáros a bevezető tanulmányban jóval többre vállalkozik, 
mint a szovjet katonai intervenció magyar forrásokra támaszkodó bemutatása. Egyes 
konkrét részletek pontosításán túl megkísérelnek választ adni olyan valóban lényeges 
kérdésekre, mint például hogy milyen magatartást tanúsított 1956-ban a Magyar Nép-
hadsereg, lehet-e az átállásáról beszélni, illetve hogy miért nem volt eredményesen 
bevethető október 23-án a megmozdulás felszámolása érdekében, és miért nem volt 
képes megvédeni a forradalom vívmányait november 4-e után. Ahogyan az orosz 
szerzők is arra a megállapításra jutnak, hogy nem a szovjet hadsereg felelős a történ-
tekért, ugyanúgy a magyar szerzőpáros is úgy értékeli, hogy a magyar hadsereg vélt 
vagy valós kudarcaiért a magyar politikai vezetés a felelős. Pontosabban az a rend-
szer, amelynek egyetlen szempontja a politikai megbízhatóság, a feltétlen és ellent-
mondás nélküli engedelmesség volt, és amelyben a szakmai tudás, az önálló döntésre, 
cselekvésre való hajlandóság és képesség gyanússá tett mindenkit. Természetes volt, 
hogy a politikai fő hatalom megingásával az önálló döntést nem ismerő, a személyes 
felelősséget nem vállaló katonai vezetés is működésképtelenné vált. 

A három írás az 1956-os forradalom és szabadságharc sok eddig homályos vagy 
nem ismert részletét világítja meg, miközben számos összefüggés jobb megértését is 
lehetővé teszi. De hogy sok munka vár még a magyar és a szovjet hadtörténészekre, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Györkéi Jenő és Horváth Miklós tanulmá-
nyuk utolsó fejezetének a Mozaikok az ellenállás történetéből címet adták. Valóban 
csak mozaikdarabkákat adnak közre, számos Kirov vagy Malasenko által leírt esetet 
meg sem említenek. Nem foglalnak állást a Malasenko által többször említett gellért-
hegyi, törökszentmiklósi vagy jászberényi harcokkal, sem az 1956 legendáriumában 
máig élő szovjet kivégzésekkel kapcsolatban. Feltáratlan még a KGB szerepe a küzde-
lemben, befolyása a szovjet hadseregre, kapcsolata a magyar elhárítással, részvétele a 
felderítésben, a megtorlás előkészítésében stb. Reméljük, hogy ez a közös kötet meg-
alapozta az orosz és magyar hadtörténészek további közös munkáját, ami hozzásegít-
het ahhoz, hogy szélesülő forrásbázisra építve, az eltérő szempontokat ütköztetve 
tovább árnyalhassuk a képet jelenkortörténetünk legizgalmasabb időszakáról. 




