
A ta nul mány a cseh szlo vák ha tal mi szer vek re a gá lá sa i nak kon tex tu sá ba he lyez ve
vizs gál ja a ma gyar or szá gi fel ke lés és for ra da lom dél−szlo vá ki ai vissz hang ját. Lá tó −
szö ge ki ter jed az or szá gos és a szlo vák párt ve ze tés, va la mint rész ben a vi dé ki párt −
szer vek in téz ke dé se i re, va la mint a ka to nai té ren tett lé pé sek re. Eb be a kö zeg be
ágyaz va ér tel me zi a ma gyar ki sebb ség kö ré ben ural ko dó hely ze tet, a hi va ta los saj −
tómeg ny il vánulá sokat és az ügy nö ki je len té se ket. A fej le mé nyek nek eze ket a szfé −
rá it egy sé ges fo lya mat ré sze ként, egy más hoz kap cso lód va mu tat ja be, ke res ve a
kö zöt tük le vő ös  sze füg gé se ket. Így me to do ló gi á ját te kint ve az ed di gi fel dol go zá sok −
tól el té rő mód szert al kal maz. Azok ban ugyan is az egyes szfé rák egy más tól ál ta lá −
ban el kü lö nül nek, el mo só dik az idő rend, szá mos ese mény a fo lya ma tok ból ki ra gad −
va je le nik meg. Vi szont a fo lya ma tok nak ok tó ber 23−tól no vem ber 4−ig is meg van a
ma ga di na mi ká ja.

A for ra da lom ese mé nye it sza ka szok ra bont va tár gyal ja. E té ren a cseh szlo vá ki ai
hely zet ala ku lá sát kö vet ve igyek szik meg ra gad ni meg ha tá ro zó cso mó pon to kat. Kö −
ré jük cso por to sít ja a kü lön bö ző te rü le te ken zaj ló tör té né se ket. 

A for rá so kat il le tő en a dol go zat ter mé sze te sen fel hasz nál ja az ed di gi szer zők írá −
sa i ban sze rep lő té nye ket. Eze ket új ös  sze füg gé sek be he lye zi, s hoz zá juk kap csol ja
sa ját, a prá gai és a po zso nyi köz pon ti le vél tár ban foly ta tott ku ta tá si ered mé nye it.

A ta nul mány egy faj ta össz kép ki ala kí tá sá ra tesz kí sér let. Ez vél he tő en lö kést ad −
hat a rész prob lé mák és rész te rü le tek ku ta tá sá nak el mé lyí té sé hez, ki vált képp a hi −
ány zó dél−szlo vá ki ai hely tör té ne ti meg kö ze lí té sek al kal ma zá sá hoz.

A kér dés sel fog lal ko zó ed di gi ta nul má nyok sze rint a cseh szlo vák köz pon ti párt ve ze −
tés a ma gyar or szá gi hely zet tel már 1956. ok tó ber 23−án fog lal ko zott Antonín Novot −
ný fő tit kár szó be li tá jé koz ta tá sa alap ján. Dön tést ho zott ok tó ber 28−á nak, a köz tár −
sa ság meg ala ku lá sá nak meg ün nep lé sé re vo nat ko zó an, tel jes ké szült sé get el ren −

TANULMÁNYOKTANULMÁNYOK

KISS JÓZSEF

1956 ősze Szlovákiában

JÓZSEF KISS 94(439)”1956”
THE FALL OF 1956 IN SLOVAKIA 323(439)”1956”

327(437.6:439)”1956”

Hungarian Revolution in 1956, Slovakia, press reaction

szemle-2006-3:szemle-2006-3.qxd  24.10.2006  9:14  Page 3



del ve a Bel ügy mi nisz té ri um egy sé gei számára.1 Más nap, újabb hí re ket sze rez ve a
ma gyar or szá gi fej le mé nyek ről, ös  sze ült Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja (CSKP)
Köz pon ti Bi zott sá gá nak Po li ti kai Iro dá ja, de Antonín Novot ný fő tit kár nél kül, aki
Moszk vá ba uta zott a Nyiki ta Hrus csov ál tal tar tott tanác skozás ra.2 Még ok tó ber 23−i
kel te zés sel ké szült a Po li ti kai Iro da ülé sé nek prog ram ja, amely ben önál ló pont ként
sze re pelt ön kén te sek ma gyar or szá gi be ve té sé nek meg fon to lá sa a szov je tek kel bel −
ügyi vo na lon tör té nő kon zul tá ció alap ján. Egyet ér tés ese tén az ak ció vég re haj tá sa
Fábry Ist ván ra há rult vol na. Az el kép ze lés hát te re mind má ig tisztázat lan.3

Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá gá nak és Szlo vá kia Kom mu −
nis ta Párt ja (SZLKP) Köz pon ti Bi zott sá gá nak Po li ti kai Iro dá ja 1956. ok tó ber 24−én
szin te egy idő ben ülé se zett. A prá gai csúcs ve ze tés ha tá ro za ta az in téz ke dé sek el vi
irány vo nal ára he lyez te a hang súlyt. Ki emel te a Köz pon ti Bi zott ság nak az SZKP XX.
kong res  szu sa utá ni „al ko tó szel le mű” po li ti ká ját, a párt egy ség meg őr zé sé nek fon −
tos sá gát, az élet szín vo nal eme lé sé ben el ért ered mé nye ket. A gaz da ság irá nyí tás sal
ös  sze füg gés ben kü lön is fel hív ta a fi gyel met a „kis pol gá ri né ze tek el le ni har cra”.4

Eh hez kap cso lód va vi szont le szö gez te: „Ami a Gomul ka és Nagy Im re ál tal kép vi selt
prog ram nyi lat ko za tot il le ti, egy elő re tar tóz kod ni kell a nyil vá nos állás foglalástól.”5

Az ülés ha tá ro za tá nak kéz írá sos ere de ti jé ben a bí rá lat ki fe je zés is sze re pelt. A vég −
le ges vál to zat ból vi szont az is ki ma radt, hogy a pár ton be lü li tá jé koz ta tás so rán a
ma gyar or szá gi ese mé nyek oka it vizs gál va „rá kell mu tat ni a ma gyar elv tár sak ál tal
el kö ve tett hibákra”.6 Nem tud ni, hogy a 18 óra 30 perc kor vé get ért ülés ide jén a
részt ve vők kap tak−e már va la mi fé le jel zést Antonín Novot nýtól, aki ok tó ber 24−én
reg gel uta zott Moszk vá ba, és 25−ére vir ra dó éj sza ka tért ha za Prágá ba.7 Az idé zett
meg fo gal ma zá sok mér sék lé se ilyes faj ta fel té te le zés re ad hat okot.

A po zso nyi párt ve ze tés ta nács ko zá sá ról ké szült fel jegy zés ben vi szont nin cse nek
er re uta ló nyomok.8 Sőt, mint ha Ka rol Bacílek ve ze tő tit kár kész te tést ér zett vol na
a bí rá ló ér té ke lés re, ami kor ki je len tet te, hogy „sem a ma gyar, sem a len gyel párt −
ve ze tés nem tu laj do ní tott kel lő ha tá ro zott sá got az el len for ra dal mi ele mek kel, ki vált −
képp a kül föld ről jö vő tá ma dás ba len dü lé sük kel szem ben”.9 Bacílek ugyan meg ál la −
pí tot ta, hogy „ná lunk más a hely zet, de azért ké szen lét ben kell lenni”.10 Ezért dön −
tés szü le tett ar ról, hogy a Po li ti kai Iro da több tag ja utaz zon ki a ke rü le tek be. Ugyan −
ak kor a ke rü le ti és a já rá si párt bi zott ság ok nak kül dött gép írói táv irat – tá jé koz tat va
Gerő Er nő ál tal ok tó ber 23−án es te „na ci o na lis ta, an ti sze mi ta és el len for ra dal mi ele −
mek ga ráz dál ko dá sá nak” ne ve zett di ák tün te tést el íté lő be szé dé ről, va la mint ar ról,
hogy a tün te tést Nagy Im re is el ítél te – uta sí tot ta a já rá si párt bi zott sá go kat, hogy
gon dos kod ja nak ma gya rul tu dó párt ak ti vis ták ról, akik meg fe le lő vá la szo kat tud nak
ad ni a fel me rü lő kér dé sek re. Bacílek egy ben meg erő sí tet te a ma gyar or szá gi saj tó
be ho za tal ára vo nat ko zó ti lal mat. A KB tit ká rá nak, Augustín Michal ičká nak a tá jé koz −
ta tá sa alap ján, mely sze rint Szlo vá ki á ban ma gyar or szá gi tu do má nyos−is me ret ter −
jesz tő cso port tar tóz ko dik, s ez „ké tes” té mák ról tart elő adá so kat, az ülés úgy dön −
tött: a de le gá ci ót ta pin ta to san ha za kell küldeni.11

A szlo vá ki ai párt ve ze tés fi gyel mé nek elő te ré be ke rült a di ák ság kö ré ben ural ko −
dó hely zet. A Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség (CSISZ) Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá −
gá nak el nö ke, Milan Rázus ez zel kap cso lat ban úgy tá jé koz tat ta a részt ve vő ket, hogy
a fő is ko lá so kat fog lal koz tat ják a ma gyar or szá gi és a len gyel or szá gi fej le mé nyek, de
a vi ta kö rük ben a CSISZ KB leg utób bi plé num ülé sé nek szel le mé ben zaj lik.12 Más nap
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vi szont a Po li ti kai Iro da két na pos ülé sé re a kom mu nis ta párt po zso nyi ke rü le ti tit ká −
ra, Jozef Lenárt és a po zso nyi vá ro si tit kár, Herzko va ál tal be ter jesz tett je len tés ben
Rázus ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy el len ál lás és in ga do zás mu tat ko zik a má ju si
di ák tün te té sek szer ve ző i nek ki zá rá sát il le tő en. Hang sú lyoz ta: épp a ma gyar or szá gi
fej le mé nyek kap csán kell rá mu tat ni, hogy men  nyi re he lye sek vol tak a di á kok kal
szem ben nyá ron fo ga na to sí tott intézkedések.13 Bacílek ér té ke lé sé ben óvott ugyan a
kri ti ka el foj tá sá tól, de ki je len tet te: „el uta sít juk a hely te len né ze te ket, és nem en −
ged jük meg a párt el le nes meg ny i latkozá sokat.”14

A Po li ti kai Iro da más na pi, ok tó ber 25−i ülé sé nek fő pont ja az SZLKP KB no vem −
ber 8–9−én ese dé kes ülé sé re ter ve zett, a szlo vá ki ai me ző gaz da ság hely ze té vel fog −
lal ko zó re fe rá tum meg tár gya lá sa volt. A vi ta ér de kes moz za na tai kö zé tar to zott a
Meg bí zot tak Tes tü le te al el nök ének, Oskár Jeleňnek a hoz zá szó lá sa, aki úgy vé le ke −
dett, hogy a KB kü szö bön ál ló ülé sén meg ke rül he tet len lesz a ma gyar or szá gi és a
len gyel or szá gi fej le mé nyek me ző gaz da sá gi vo nat ko zá sa i nak tisz tá zá sa. „Meg íté lé −
sem sze rint Nagy és Gomul ka be szá mo ló já nak egyes ré szei ko moly vissz han got fog −
nak ki vál ta ni a föld mű ve se ink kö ré ben.” Eh hez hoz zá tet te: „az egye dü li he lyes út a
szö vet ke ze te sí tés a szov jet pél da alap ján, ra gasz ko dás a be gyűj té si rend szer he −
lyes sé gé hez és indokolt ságához.”15 A hoz zá szó lás ar ról a han gu lat ról ta nús ko dik,
mely sze rint a „bu da pes ti lá za dás fel szá mo lá sa rö vid idő kér dé se, amit vég re hajt a
szov jet had se reg a már Nagy Im re ve zet te és ha tal mon ma ra dó kor mány egyet ér té −
sé vel és köz re mű kö dé sé vel.

Az ok tó ber 24−e utá ni na pok is me ret len, il let ve kel lő fi gye lem ben nem ré sze sült
moz za na tai kö zé tar to zik, hogy a szov jet–ju gos zláv kap cso la tok te rén be állt ja vu lás kö −
ze pet te, ami kor is a hrus cso vi ve ze tés kí sér le tet tett Ju go szlá vi á nak a szo ci a lis ta tá −
bor ba tör té nő va la mi fé le in teg rá lá sá ra, ma gyar or szá gi és len gyel or szá gi írói kö rök ré −
szé ről kez de mé nye zést tör tént – a szlo vák iro dal má rok irá nyá ban is – ma gyar, szlo vák,
len gyel, ju go szláv fö de rá ci ós el kép ze lé sek szor gal ma zá sá ra. Ez ügy ben szlo vá ki ai ma −
gyar rész ről Tóth Ti bor, a szlo vá ki ai ma gyar írók szer ve ző dé sé nek ve ze tő alak ja Bu da −
pes ten is járt.16 Ezek ben a na pok ban Mis kol con fel ve tő dött a ha tá ron tú li ma gya rok
kér dé se is, de ezt azon nal a szom széd né pek kel va ló kap cso la tok fö de ra tív meg ol dá −
si le he tő sé gét is ma gá ban fog la ló el kép ze lés sel azonosí tot ták.17 Az ed di gi ku ta tá sok
sze rint nincs nyo ma an nak, hogy akár a fel ke lő cso por tok ál lás fog la lá sa i ban, akár kor −
mány szin ten elő for dult vol na a csehs zlovák– mag yar ha tár meg vo nás ügye. Az úgy ne ve −
zett ir re den ta meg nyi lat ko zá sok, bár men  nyi re is igye ke zett azo kat a cseh szlo vák po li −
ti kai és ka to nai ve ze tés akut ve szély nek fel tün tet ni, tu laj don kép pen múlt be li utó rez gé −
sek szo ci ál pszi cho ló gi ai, po li ti ka i lag je len ték te len le nyo ma ta ként je lent kez tek.

Az SZLKP KB Po li ti kai Iro dá já nak ok tó ber 24−i ülé sén a Ma gyar or szág ré szé ről jö −
vő ide o ló gi ai−po li ti kai ha tás el há rí tá sá ra irá nyu ló fi gye lem mel lett fel ve tő dött a ka to −
nai in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sá nak kér dé se is. A ta nács ko zá son je len volt a bel −
ügy mi nisz ter−he lyet tes is. A fel jegy zés ből úgy tű nik, hogy ek kor már bir to ká ban volt
an nak a bel ügy mi nisz te ri meg bí zás nak, mely nek ér tel mé ben irá nyí tá sa alatt biz ton −
sá gi törzs jön lét re a bel ügyi csa pa tok át cso por to sí tá sá nak ko or di ná lá sá ra, va la mint
a ha tár vi dé ket érin tő biz ton sá gi in téz ke dé sek meg szer ve zé sé re. Fel ada tul kap ták a
ma gyar or szá gi fej le mé nyek kel kap cso la tos in for má ció szer zést és az il le gá li san
Cseh szlo vá ki á ba át ju tott ma gyar or szá gi ál lam pol gár ok ügyé nek kér dé sét is. A fel −
jegy zés ben az is sze re pel, hogy se gít sé get kér nek a cseh szlo vák had seregtől.18
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Sem a prá gai leg fel sőbb ve ze tés anya ga i ban, sem a Po li ti kai Iro da ok tó ber 24−i,
sem a más na pi, Novot ný moszk vai út já nak ered mé nye i vel meg is mer ke dő ülés ha tá −
ro za ta i ban, sőt még az ok tó ber 26−i ta nács ko zás ról ké szült fel jegy zés ben sincs szó
a had se reg igény be vé te lé ről. Jan Štaigl had tör té nész sze rint azon ban a ma gyar or −
szá gi ese mé nyek re tör té nő cseh szlo vák ka to nai re a gá lás már 1956. ok tó ber 24−én
el kez dő dött, meg íté lé se sze rint va ló szí nű leg an nak nyo mán, hogy a cseh szlo vák
had se reg ve zér ka ri fő nö ke, Kra tochvíl ve zér ez re des és Antonín Novot ný párt fő tit kár
kö zött – mi u tán a moszk vai ta nács ko zás vé get ért – te le fon be szél ge tés re ke rült
sor.19 Más nap, ok tó ber 25−én adott pa ran csot Bohumír Lom ský nem zet vé del mi mi −
nisz ter a bel ügyi ala ku la tok ka to nai egy sé gek kel tör té nő meg erő sí té sé re. Ugyan ak −
kor jó vá hagy ta a szlovák– mag yar ka to nai ha tár vé del mi ter vet is.

Ez a terv az 560 ki lo mé ter hos  szú sá gú (cseh szlo vá ki ai) szlovák– mag yar ha tárt
ka to na i lag hat, egy for ma el osz tá sú ké szült sé gi és el ső vo nal be li ala ku la tok kal el lá −
tott sza kasz ra osz tot ta. Esze rint ok tó ber 25−én el kez dő dött az ös  szes sé gé ben 6850
sze mély ből ál ló ál lo mány ki je lö lé se és fel vo nu lá sa a meg sza bott te rü le tek re. Az így
esz kö zölt ha tár biz to sí tás ki lo mé te ren ként hat, il let ve ké sőbb tíz ka to ná val szá −
molt.20 A ka to nai ala ku la tok nak ki egé szí tő és ki se gí tő sze rep ju tott, amely a nem −
zet vé del mi mi nisz ter nek még az 1953−ban ki adott, a szlo vá ki ai, te hát 2. ka to nai kör −
zet re vo nat ko zó pa ran csa i ból in dult ki. Ezek a bel ső szo ci á lis elé ge det len ség mi at −
ti za var gá sok fel szá mo lá sá ra és a kí vül ről jö vő pro vo ká ci ók el há rí tá sá ra irá nyul tak.
A Ma gyar or szág gal mint szö vet sé ges or szág gal szem be ni ha tár őr zés nem ter jedt ki
ös  sze füg gő fegy ve res ha tár vé de lem ki épí té sé re. Szlo vá kia egy faj ta hát or szág nak
szá mí tott a cseh or szá gi, te hát 1. ka to nai kör zet ben össz pon to su ló, of fen zív fel ada −
ta i val Nyu gat fe lé ori en tált fő erők szá má ra. A szlo vá ki ai kör zet bé ke be li, ép pen csak
a ke ret ha tá ro kon be lül fel töl tött ál lo má nya a cseh szlo vák had se reg lét szá má nak
mind ös  sze 5 szá za lé kát tet te ki.21

A po li ti kai és ka to nai in téz ke dé sek te rén ok tó ber 26−án érez he tő, hogy azok
konk re ti zá lá sá ban el moz du lás tör tént. Az nap es te 18 órai kez det tel rend kí vü li ülést
tar tott a nem zet vé del mi mi nisz ter kol lé gi u ma. A ta nács ko zá son né zet kü lönb ség ala −
kult ki a po li ti kai fő cso port fő nök, Prch lík al tá bor nagy és Kra tochvíl ve zér ka ri fő nök
kö zött a ké szült ség be he lye zés kér dé sé ben. A po li ti kai fő cso port fő nök úgy vé le ke −
dett, hogy a ké szült ség gel já ró fel ada to kat fo ko za to san kell meg is mer tet ni az ala −
ku la tok kal, ti tok ban tart va azo kat a ka to nák előt t, te kin tet tel a la kos ság nyu gal má −
nak meg őr zé sé re. A ve zér ka ri fő nök sze rint vi szont a la kos ság ra épp az erő de monst −
rá ció hat – a ma gyar or szá gi fej le mé nyek nyo mán – meg nyug ta tó an. A mi nisz ter vé −
gül is a ké szült sé gi egy sé gek fo ko za tos fel töl té se mel lett dön tött. Az ülé sen a ki fe −
je zet ten szlo vá ki ai hely zet tel és te en dők kel fog lal koz va ja vas lat szü le tett a ve szé −
lyez te tett he lye ken gyor san be vet he tő moz gé kony egy sé gek lét re ho zá sá ra. A hoz zá −
szó lá sok ban erő tel je sen hang sú lyoz ták a pa ran csok tel je sí té sé nek po li ti kai elő ké −
szí té sét, az azok ki adá sát meg elő ző, a kom mu nis ták kal foly ta tott be szél ge tés fon −
tos sá gát, a párt− és ál la mi szer vek kel va ló szo ros kap cso lat fenn tar tá sát. A ja vas la −
tok kö zött sze re pelt a kül föl di rá dió adás ok hall ga tá sá nak a ka to nai kör le tek ben tör −
té nő be til tá sa is. A ve zér ka ri fő nök még az nap pa rancs ba ad ta a 2. ka to nai kör zet
pa rancs no ká nak a mag yar–s zlovák ha tár men té re vo nat ko zó ka to nai in téz ke dé sek
meg té tel ét. A do ku men tu mot Kra tochvíl al tá bor nagy ok tó ber 27−én haj na li 3 óra kor
lát ta el kéz j e gyév el.22 Eb be már pa rancs ként ke rült be két gyors be ve té sű cso por to −
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sí tás lét re ho zá sa az ál lam ha tár Ma gyar or szág ról jö vő eset le ges meg sér té sé nek el −
há rí tá sá ra, va la mint tar ta lé ko sok négy he ti gya kor lat ra szó ló be hí vá sa. A pa rancs
két szer is – a pán cé los egy sé gek kel és a gé pe sí tett ala ku la tok kal kap cso lat ban is
– hang sú lyoz ta, hogy a tar ta lé kos ál lo mány ból csak az 1954−ben le sze relt vagy an −
nál idő sebb cseh és szlo vák nem ze ti sé gű sze mé lyek vo nul tat ha tók be.23

A ve zér ka ri fő nök alá írá sá nak ok tó ber 27−e haj na lá ra tör tént el ha lasz tá sa alig ha −
nem ös  sze füg gött a ve zér kar had mű ve le ti fő nö ké től dél után tól haj na lig be ér ke zett,
a ha tár men ti ál la po tok ról szó ló hely zet je len té sek ös  szeg zé sé vel. Eb ben sze re pelt,
hogy nap köz ben át lép te Orosz vár nál a ha tárt a mo son ma gya ró vá ri ha tár őr zász ló alj
pa rancs no ka, és két szá zad ból ál ló se gít sé get kért, amit cseh szlo vák rész ről el uta −
sí tot tak. A ma gyar ha tár őr zász ló alj be szá molt ar ról, hogy a fel ke lők a lak ta nyán kí −
vül már az egész vá rost uralják.24 A zász ló alj el le ni tá ma dá sok egész nap is mét lőd −
tek. A je len té sek be szá mol tak a ha tár men ti ma gyar vá ro sok ban zaj ló tün te té sek −
ről, a ko má ro mi hely őr ség es ti át ál lá sá ról a fel ke lők ol da lá ra. Ugyan ilyen, Ipoly ság
tér sé gé ben vár ha tó fej le mé nyek ről is ér ke zett je len tés, va la mint ar ról, hogy a fel ke −
lők el fog lal ták Raj kát, és Esz ter gom tól tíz ki lo mé ter nyi re több mint száz tün te tő meg −
kí sé rel te át lép ni a ha tárt. Min den bi zon  nyal ezek az ese mé nyek áll tak a mi nisz ter
kol lé gi u mán el fo ga dott, majd ve zér ka ri pa rancs ba adott in téz ke dé sek hát te ré ben.
Es te 21 óra 40 perc kor a ve zér ka ri fő nök pa rancs ba ad ta a Po zsony és Ko má rom
kö zöt ti ha tár sza kasz azon na li meg erő sí té sét, spe ci á lis hi dász ala ku lat Po zsony és
Bős kö zöt ti őr já ra tát. A más na pi je len té sek az zal foly ta tód tak, hogy haj nal ban a
garamköves di vas út ál lo más ra ma gyar rész ről több tank ból le adott lö ve dék csa pó −
dott be. Dél kö rül ér ke zett je len tés ar ról, hogy a mo son ma gya ró vá ri ha tár őr zász ló alj
pa rancs no ka, Du dás szá za dos Po zsony ban, a párt köz pont ban tartózkodik.25 Az es ti
órák ban kül dött, meg erő sí tett in for má ció sze rint Po zsony tól ke let re (pon to sabb kö −
rül ha tá ro lás nél kül) a ma gyar ha tár őri ze tet a fel ke lők ka to nák ból és ci vi lek ből ál ló
egy sé gei ve szik át, és a ko ráb bi ha tár őrö ket vis  sza ve zény lik az or szág bel se jé be.

Ok tó ber 26−án ülé se zett a CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja is. En nek ha tá ro za ta i ban ki −
emelt hang súlyt ka pott az al sóbb párt szer ve ze tek már elő ző nap el ren delt ké szült −
ség ben tar tá sa, na pon kén ti több szö ri mun ka he lyi ös  sze jö ve te lek re és nyil vá nos gyű −
lé sek kel ki e gé szü lő tá mo ga tá sá ra szó lít va fel.26 Karel Kaplan sze rint a párt ak ko ri
„moz gó sí tá sa” és a tö meg szer ve ze tek be vo ná sa ko ráb ban nem is mert mé re te ket
öl tött, s a szer ve zők szá má ra meg le pő en ked ve ző ered mé nye ket hozot t.27 Dön tés
szü le tett a Nem ze ti Front El nök sé gé nek ös  sze hí vá sá ról, fő ként a nagy ok tó be ri szo −
ci a lis ta for ra da lom 39. év for du ló já nak és a föld mű ves−szö vet ke ze tek III. kong res  szu −
sá nak meg tar tá sá val kap cso lat ban, ami ter mé sze te sen szo ro san ös  sze füg gött a
ma gyar or szá gi ese mé nyek cseh szlo vá ki ai vissz hang já val is. Az ülés prog ram já ban
több ször is és önál ló pont ként sze re pelt a ma gyar or szá gi hely zet Novot ný fő tit kár ál −
ta li is mer te té se. A ha tá ro zat meg le pő mó don ki e gé szült az ok tó ber 24−i hrus cso vi
ér té ke lés után idő sze rű sé gét vesz tő nek hitt kí sér let tel, ön kén te sek Ma gyar or szág ra
kül dé sé vel, mely nek meg va ló sí tá sa, ma ga a to bor zás a szov jet bel ügyi szer vek be −
le egye zé se ese tén Fábry Ist ván ra há rult vol na.28 Nem tud ni, va jon nem ez a szán dék
hú zó dott−e meg a ma gyar or szá gi fel dol go zá sok ban ok tó ber 26−hoz köt ve ta lál ha tó
ama meg ál la pí tá sok mö gött, hogy a cseh szlo vák párt ve ze tés fegy ve res tá mo ga tást
aján lott fel a ma gyar párt ve ze tés nek, amit az vis sza u tasí tot t.29 Az er re uta ló nyo mok −
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ról azon ban sem a cseh szlo vá ki ai ko ra be li anya gok ban, sem a fel dol go zá sok ban
nem tör té nik em lí tés.

A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja kö vet ke ző ülé sét ok tó ber 29−én tar tot ta. En nek 26
pont ból ál ló gaz dag prog ram já ban a 22. pont ként ke rült sor an nak a le vél nek a jó −
vá ha gyás ára, ame lyet a cseh szlo vák kor mány a ma gyar kor mány hoz in té zett. A sor −
rend azon ban nem egé szen tük röz te a le vél nek tu laj do ní tott fon tos sá got. Mind járt a
le vél el ső mon da ta a ma gyar or szá gi vér on tás mi at ti ag gó dást fo gal maz ta meg,
ugyan ak kor a to váb bi ak ban őszin te el is me rés sel adó zott an nak a rop pant igye ke zet −
nek, ame lyet a ma gyar kor mány a vér on tás meg szün te té se, a bé ke hely re ál lí tá sa ér −
de ké ben ki fej tett, s „ame ly ki fe je zés re jut tat ja a ma gyar nép alap ve tő érdekeit”.30 A
le vél bi zal má ról biz to sí tot ta a ma gyar kor mányt an nak a meg győ ző dés nek a szel le −
mé ben, hogy a „nép tá mo ga tá sá ra és a szo ci a lis ta de mok rá cia ere jé re tá masz kod −
va kö vet ke ze te sen ha lad to vább a szo ci a lis ta fej lő dés útján”.31 Az ere de ti szö veg ki −
e gé szült az zal, hogy Cseh szlo vá kia kor má nya a köl csö nös együtt mű kö dés és se gít −
ség nyúj tás szel le mé ben kész tá mo ga tást nyúj ta ni a károk gyors hely re ál lí tá sá hoz és
a gaz da sá gi fel ada tok tel je sí té sé hez.

A le vél bi zal mat árasz tó hang nem ben fe je zi ki azt a meg győ ző dést, hogy a kor −
mány fel szó lí tá sá ra a még har co ló cso por tok is le te szik a fegy vert, ami már nyil ván
re a gá lás a Janza Kál mán hon vé del mi mi nisz ter nek ok tó ber 28−án reg gel a rá di ó ban
el hang zott nyi lat ko za tá ra, amely fel szó lí tot ta a még el len ál ló cso por to kat, hogy sza −
bad el vo nu lás el le né ben te gyék le a fegy vert. Nem elég gé vi lá gos azon ban, hogy
men  nyit tu dott a leg fel sőbb cseh szlo vák párt ve ze tés Nagy Im re ok tó ber 28−án el −
hang zott kor mány nyi lat ko za tá ról, amely „nép for ra da lom nak” ne vez te a ma gyar or −
szá gi ese mé nye ket. Né mi töp ren gés re ad hat okot, hogy a le vél fo gal maz vány cím lap −
já nak hát ol da lán egy Novot nýtól szár ma zó fél mon dat sze re pel: „De nem azért, hogy
Nagy kor má nya ré sze sül jön tá mo ga tás ban.” Per sze a meg jegy zés ön ma gá ban ne he −
zen ér tel mez he tő.

A szlo vá ki ai ma gyar ság be kap cso lá sa a párt po li ti ka ki szol gá lá sá ba

Ugyan az nap ülé se zett az SZLKP KB Po li ti kai Iro dá ja is. Ezen már részt vett a CSKP
KB tit ká ra, Bruno Köh ler is, akit még a prá gai csúcs ve ze tés ok tó ber 28−i ülé se de −
le gált Szlo vá ki á ba az zal a meg bí za tás sal, hogy ko or di nál ja a párt− és a biz ton sá gi
szer vek munkáját.32 Köh ler sze re pét Szlo vá ki á ban azon ban ki mon dat la nul úgy vet −
ték, mint a Novot ný ré szé ről a Szlo vá kia és a szlo vák párt ve ze tés irán ti bi zal mat lan −
ság meg nyil vá nu lá sát, mely nek táp ta lajt adott a Novot ný−féle cent ra li zá ci ós tö rek vé −
sek kel szem be ni han gu lat.

Bacílek a ma gyar or szá gi hely ze tet is mer tet ve ki je len tet te, hogy a ma gyar ha tár −
tér ség ben dúl a fehérter ror.33 Köh ler el ső ta pasz ta la ta i ra hi vat koz va meg ál la pí tot ta,
hogy nem ki elé gí tő a dél−szlo vá ki ai já rá si párt bi zott ság ok vé del me, s a ma gyar dol −
go zók nak nyúj tott se gít sé get is elég te len nek tar tot ta. Az Új Szó Ma gyar or szág ra jut −
ta tá sát em lít ve hang sú lyoz ta az ori en tá lás, a he lyes irány vo nal meg sza bá sá nak fon −
tos sá gát. Új elem ként je lent ke zett a ma gyar or szá gi hely sé gek kel va ló kap cso la tok
épí té se. Köh ler fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy ke rül ni kell a ma gyar or szá gi kor mány
tá ma dá sát, mert „nem tud ni, mi lyen kor mány is van odaát”.34 A ha zai pro pa gan da
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fel erő sí té sé re szó lí tott fel, nyil ván tart va a Ma gyar or szág ról jö vő ha tá sok tól, kü lö nös
te kin tet tel a dél−szlo vá ki ai ma gyar ság ra.

A Po li ti kai Iro da fel ada tul ad ta Augustín Michal ičká nak, hogy hív ja ös  sze a Cse −
ma dok ve ze tő kép vi se lő it, s ad jon szá muk ra tá jé koz ta tást, mi lyen irány ban fejt se −
nek ki te vé keny sé get, se gít sé get nyújt va a ma gyar la kos ság nak a ma gya rok er köl −
csi−po li ti kai egy sé gé nek megszilárdításában.35 A meg fo gal ma zás – ma gya rok ból ál ló
„la kos sá gi cso por tot” em le get ve – érez he tő en szem ben állt a dél−szlo vá ki ai ma gyar −
ság kö zös sé gi mi vol tá val. Az egy ség te rem tés nyil ván kö zös ség be tö mö rü lést je len −
tett, s a dél−szlo vá ki ai ma gya rok ös  sze fo gá sá ra vo nat ko zott.

A Cse ma dok az na pi da tá lás sal más nap, ok tó ber 30−án meg je lent ál lás fog la lá sa
azon ban ke rül te a kö zös sé gi jel leg re uta ló meg fo gal ma zást, ami kor a be vett – „szlo −
vá ki ai ma gyar dol go zók” – ki fe je zést használ ta.36 Eb ben ugyan is az ös  sze fo gás alap −
ja ként nem a kö zös sé get al ko tó nem ze ti sé gi együ vé tar to zás ra he lye ző dik a hang −
súly, ha nem az egye di al ko tó ele mek szo ci á lis meg ha tá ro zott sá gá ra. „Mi, cseh szlo −
vá ki ai ma gyar dol go zók, a Cseh szlo vák Köz tár sa ság sza bad és egyen jo gú pol gá rai
hű ség gel tö mö rü lünk pár tunk, Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja és né pi de mok ra −
ti kus kor má nyunk kö ré” – áll a Cse ma dok fel hí vá sá ban. Ugyan csak a nem ze ti sé gi
ös  sze tar to zás−tu dat nak a „dol go zók” meg je lö lés sel tör té nő kö dö sí té sé ről ta nús ko −
dott az a fel sőbb ség ke gye i nek ke re sé sé re val ló devó ció, hogy „hű sé günk és ha za −
fi sá gunk élénk bi zo nyí té ka az a lel kes tö rek vés, me lyet ha zánk ma gyar dol go zói fej −
te nek ki nem zet gaz da sá gunk, de kü lö nö sen a szo ci a lis ta me ző gaz da sá gi ter me lés
nö ve lé se érdekében”.37 Per sze a kö zös sé gi lét di men zi ó i nak jel zé sé re azért le he tő −
sé get adott „a ha zánk né pe i nek (te hát nem ze te i nek és nem ze ti sé ge i nek) egy sé gét
de monst rá ló szó lam. Le het sé ges, hogy az ide o ló gi ai ala po zá sú ösz  sze tar to zás−tu −
dat még is csak egy faj ta esz kö zül szol gált a szlo vá ki ai ma gyar ság gal szem be ni újabb
kol lek tív vád alá he lye zés el há rí tá sá ra.

Ez zel kap cso lat ban ér de kes, a szlo vá ki ai ma gyar ság és az anya nem zet, il let ve a
ma gyar ki sebb ség egé szé re ki ve tí tett egyé ni po li ti kai ma ga tar tást fe sze ge tő fej te ge −
tés be bo csát ko zott Szesz tay Ádám.38 Sze rin te az ér sek új vá ri Elek trosvit mun kás gyű −
lé sen 1956. ok tó ber 25−én el fo ga dott nyi lat ko zat ban az a ki té tel, hogy „a ma gyar
nép nem akar és nem is akar hat za var gá so kat”, a ma gyar nem ze ti kö zös ség egé −
szét igye ke zett men te sí te ni a kol lek tív fe le lős ség re vo nás tól, be le ért ve a szlo vá ki ai
ma gyar sá got is. Te hát Szesz tay egy faj ta kultúrnemzeti ös  sze tar to zás−tu dat fel vil lan −
tá sa ként ér tel me zi az ál lás fog la lást, s ezt ös  sze füg gés be hoz za a más na pi, Ma gyar −
or szág el le ni be avat ko zás fel aján lá sá val (te hát az ön kén tes egy ség Fábry Ist ván ál −
ta li lét re ho zá sá nak szán dé ká val). Szesz tay gon do lat me ne te ar ra irá nyul, hogy az
em lí tett té nyek ben a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság nak az egye te mes ma gyar sá got men −
tő „avant gárd” sze re pet tu laj do nít son a ma gyar or szá gi „za var gá sok” el le ni fel lé pés −
ben. Igaz, Fábry Ist ván egy szer re kép vi sel te a ha tal mat a szlo vá ki ai ma gyar ság kö −
ré ben és a „szlo vá ki ai ma gyar dol go zó kat” a ha ta lom ban. (Egyéb ként Fábry Ist ván
so ha sem tett em lí tést ar ról, hogy ilyes faj ta meg bí za tás ra sze mel ték vol na ki. Va ló −
szí nű, hogy nem is tu dott ró la. Erős a gya nú, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok eset le ges
sze rep vál la lá sát egy sze rű en prag ma ti kus, nyel vi szem pont ok mo ti vál ták. Ezt lát szik
alá tá masz ta ni a Cse ma dok ál lás fog la lá sá nak a szlo vá ki ai ma gyar dol go zó kat a ma −
gyar or szá gi la kos ság tól el kü lö ní tő be ál lí tott sá gá ban. El gon dol koz ta tó vi szont Szesz −
tay Ádám nak az az ész re vé te le, hogy a Cse ma dok−fel hí vás köz lé se nem volt zök ke −
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nő men tes, mert a má so dik ol da lon je lent meg. Tény, hogy az anyag szlo vák for dí tá −
sa Pavol David tit kár sá gát is meg jár ta. Min den eset re a fel hí vás ban tet ten ér he tő a
nem ze ti sé gi−kö zös sé gi jel leg meg lé té vel küsz kö dő fo gal ma zás mód, ami kor „ha zánk
né pe i nek egy sé ge” mel lett emel szót. Eb ben ugyan is ben ne fog lal tat nak mind a
nem ze tek, mind pe dig a nem ze ti sé gek. Igaz, a szö veg ben elő for dul a ha zánk nem −
ze tei és nem ze ti sé gei meg ha tá ro zás is. A nép azon ban ele ve di men zi ót tá gí tó ha −
tást kelt. A za vart azon ban fo koz hat ja, hogy a ki ált vány a szlo vák nép és a ma gyar
nép ba rát sá gá nak meg bon tá sá ra irá nyu ló tö rek vést em le get, ami foly tán kér dé ses −
sé vál hat, hogy a ma gyar nép ka te gó ri á ja – akár az ak ko ri ér tel me zés sze rint is –
mi ként ha tá rol ha tó kö rül.

A Cse ma dok köz pon ti el nök sé gé nek fel hí vá sá val egy idő ben az Új Szó köz zé tet −
te a szer ve zet besz ter ce bá nyai ke rü le ti ak tí vá ján részt ve vő „ma gyar dol go zók” le ve −
lét is, amely a Hí ven a párt hoz és a Szov jet uni ó hoz fel címet vi se lő hű ség nyi lat ko zat −
ként a „ke rü let ben élő ma gyar nem ze ti sé gű kul túr mun ká sok ne vé ben je lent meg.39

A Cse ma dok−ál lás pont köz zé té tel ének nap ján szó lalt meg elő ször és sa ját ve zér −
cik kel az Új Szó.40 Az írás a ma gyar or szá gi ese mé nye ket or szá gos szem pont ból és
a szov jet tömb po li ti ka ér dek ér vé nye sí té sé nek meg fe le lő en kö ze lí tet te meg. „Nem
mind egy ne künk, hogy mi tör té nik a köz vet len szom szé dunk, a Ma gyar Nép köz tár sa −
ság te rü le tén, mert ez az or szág a szo ci a liz mus tá bo rá hoz tar to zik épp úgy, mint a
mi orszá gunk.”41 Eb ből az alap ál lás ból ki in dul va hi vat ko zott az egyes mun ka he lye −
ken szü le tő ha tá ro za tok ra és a CSKP Köz pon ti Bi zott sá gá hoz ér ke ző le ve lek tö me −
gé re mint a ma gyar nép kor má nyá val és a Ma gyar Dol go zók Párt já val va ló szo li da ri −
tás ki fe je zés re jut ta tá sá ra. A lap öröm mel fo gad ta, hogy Nagy Im re ve ze té sé vel új
kor mány ala kult, ame lyet a ma gyar nép va la men  nyi ré te gét kép vi se lő „né pi kor −
mány ként” aposzt ro fált. En nek sze re pét nem csak az el len for ra da lom le tö ré sé re irá −
nyu ló igye ke zet tel azo no sí tot ta, ha nem fon tos lé pés ként is ah hoz, hogy az élet visz  −
sza tér jen a ren des ke rék vá gás ba. Alig ha vé let len, hogy az Új Szó itt né pi kor mányt
em le get, mi köz ben a ma gyar or szá gi la pok nem ze ti kor mány ról ír tak. A né pi jel ző itt
alig ha nem a nem zet fo gal má nak el ke rü lé sé re szol gált, te hát a kor mány cseh szlo vá −
ki ai meg íté lé sé ben, a ve le va ló cseh szlo vá ki ai szo li da ri tás ban nem az et ni kai, ha −
nem a szo ci á lis ös  sze te vő ket he lyez te elő tér be.

A cikk ben sa já tos vagy ki fe je zet ten szlo vá ki ai ma gyar ma ga tar tás pre zen tá lá sa
nem for dul elő. A „mi, cseh szlo vá ki ai dol go zók” gyűj tő fo ga lom mal kap cso ló dik ösz  −
sze az új kor mány és párt tá mo ga tá sá nak ki fe je zés re jut ta tá sa. Er re épül a ma gyar
né pet az „el len for ra dal mi ban dák, al jas ga ráz da és ke gyet len cso por tok, kül föl di re −
ak ció ál tal tá mo ga tott ha zai rend szer el le nes ele mek” puccs kí sér le té től el kü lö ní tő
szem lé let. Így azt hang sú lyoz za, hogy mind ez nem a ma gyar nép ér de ke, an nak kép −
vi se lő i vé – „ma gyar ha za fi ak ká ki ki ált va” – a fel ke lés le ve ré sé nek hí vei lép nek elő.
Ezt a ve zér cikk még Pe tő fit idéz ve is nyo ma té ko sít ja. A Szesz tay Ádám ál tal
kultúrnemzetinek te kin tett ér sek új vá ri ál lás fog la lás te hát nem igen te kint he tő a ma −
gyar né pet Ma gyar or szág la kos sá gá val azo no sí tó hi va ta los szem lé let túl lé pé se ként.

A Ma gyar or szág né pén be lü li dif fe ren ci á lás je lei alig ha nem ös  sze függ nek a meg −
elő ző na pi, Fran tišek Dvorský kas sai ke rü le ti tit kár tól és a Kas sai ke rü let be de le gált
Oskár Jeleňtől szár ma zó fi gyel mez te tés sel, hogy a Ma gyar or szág fe lé irá nyu ló pro −
pa gan da te vé keny ség ben – fő ként az Új Szó ha sáb ja in – ke rül ni kel le ne az ese mé −
nye ket egye tem le ge sen el len for ra dal mi ele mek nek tu laj do ní tó meg fo gal ma zá so kat,
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ki dom bo rít va, hogy a fej le mé nyek ala ku lá sá ban ezek rész elem nek szá mí ta nak, ame −
lyek „be lo póz tak a dol go zók közé”.42

Így ki vált képp ér de kes, hogy az Új Szó ok tó ber 29−i szá má nak el ső ol da lán meg −
je lent a Nem ze ti Front Köz pon ti Bi zott sá gá nak ok tó ber 27−én tar tott el nök sé gi ülé −
sé ről a ma gyar or szá gi hely zet ről ár nyal tabb meg fo gal ma zást tar tal ma zó köz lés, mi −
sze rint „az el len for ra dal mi erők de ma góg mó don vis  sza él ve a ma gyar la kos ság
egyes ré te ge i nek kö ve te lé se i vel, so vi nisz ta lá za dá sok ki rob ban tá sá ra tö re ked ve ko −
moly vér on tást idéz tek elő”.43

Jan Drdá nak, a cseh Ál la mi Dí jas író nak a Rudé právóból át vett jegy ze te – úgy −
szin tén az el ső ol da lon – vak vá gány nak mi nő sít ve ugyan, de em lí tést tesz a na gyobb
de mok rá ci á hoz ve ze tő út jel sza vá ról, amely a bé ke tá bor egy sé gé nek meg tö ré sé re
irá nyu ló tö rek vé sek kö ze pet te sze rin te nem je lent het egye bet, mint be hó do lást a re −
ak ció sö tét erői előt t. Ez pe dig a sza bad ság sír já nak meg ásá sá hoz ve zet, s en nek
csak a Hor thy − és Szálasi−féle söp re dék örül het.44

A lap is mer te tést kö zölt a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé ge ple ná ris ülé sén el fo ga −
dott nyi lat ko zat ról is, amely té tel sze rű en szö gez te le, hogy a „szo ci a liz must épí tő
nem ze tek éle té ben nincs olyan prob lé ma, amit ne le het ne meg ol da ni úgy, ahogy azt
az SZKP XX. kong res  szu sa meg mu tat ta, va gyis a nyílt bí rá lat és ön bí rá lat út ján”. Eh −
hez kap cso lód va a ma gyar or szá gi hely zet ala ku lá sá ban ki in du ló pont ként mu ta tott rá
a „köz élet to váb bi de mok ra ti zá lá sá ra és a múlt hi bá i nak ki ja ví tá sá ra irá nyu ló ne mes
tö rek vés re”, ami vel vi szont a szo ci a liz mus el len sé gei vis sza él tek.45

Az Új Szó ok tó ber 29−i ve zér cik ke be ke rült a ma gyar or szá gi ter jesz tés re ké szí tett
kü lön szám ba is, de már ok tó ber 31−én, ami kor Nagy Im re ki hir det te a többpártrend −
sz ert.46 Eh hez min den bi zon  nyal hoz zá já rult (vagy le het sé ges, hogy ez ele ve meg ha −
tá ro zó szem pont volt) a „ma gyar nép fel esz mé lé sé nek” je le i re uta ló hang vé tel. Ezek
kö zött sze re pelt, hogy Bu da pes ten már csak egy−két ki sebb cso port tart ja ma gát,
mun kás ta nács ok, üze mi fegy ve res őr sé gek ala kul nak, la kó bi zott sá go kat hoz nak lét −
re, ame lyek gon dos kod nak egyes há zak la kó i nak biz ton sá gá ról. A cikk úgy szin tén
öröm mel fo gad ta a kor mány mun ká ját tá mo ga tó ide ig le nes nem ze ti bi zott sá gok mű −
kö dé sét, ame lyek az egyes vá ros ke rü le tek ben se gí te nek az élel mi szer el lá tás sal és
a köz le ke dés sel kap cso la tos gon dok meg ol dá sá ban. A kü lön szám e cik kel te hát az
ide o ló gi ai be ál lí tott sá gon túl me nő en egy faj ta, a rend hely re ál lí tá sát szor gal ma zó,
prak ti kus szem pon to kat szem előtt tar tó lá tás mó dot is igye ke zett ér vé nye sí te ni. Kö −
zöl te a cseh szlo vá ki ai írók ál lás fog la lá sát is és Krista Ben dová Õszi rap szó dia cí mű,
a po zso nyi Prav dá ból át vett ver sét, amely a ma gyar tra gé dia kö ze pet te egy szer re
vált ha tott ki mo do ros szen vel gés ként ér zé kelt ha tást, de a hely ze tet elég gé nem is −
me rők kö zött bel ső lel ki té pe lő dés ről ta nús ko dó ki su gár zást is olyan köl tői ké pek −
kel, hogy „Pe tő fit te me tik új sír ha lom ba Bu da pes ten 1956−ban”.47

A po li ti kai lé pé sek kel pár hu za mo san ös  sze ült a nem zet vé del mi mi nisz ter rend kí −
vü li kol lé gi u ma is.48 A ta nács ko zás fő pont ja a szlo vá ki ai ka to nai ke rü let ben tör tént
in téz ke dé sek ről szó ló, Dočkal tá bor nok nak, a ve zér kar had mű ve le ti fő nö ké nek be −
szá mo ló já val kez dő dött. A mi nisz ter a je len tést bí rá lat ban ré sze sí tet te an nak nem
elég gé ala pos elő ké szí té se mi att, ami hez csat la ko zott Rytíř mi nisz ter he lyet tes is.

A do ku men tu mok sze rint a tu laj don kép pe ni vi ta alap já ul „A nyu ga lom biz to sí tá −
sa a Cseh szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén és a ma gyar ha tá ron” cí mű anyag szol gált,
me lyet Kra tochvíl ve zér ka ri fő nök és Dočkal had mű ve le ti fő nök kö zö sen ter jesz tett
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elő. Eb ben a ma gyar or szá gi fej le mé nye ket il le tő en olyan jel lem zés sze re pelt, hogy a
Cseh szlo vá ki á val ha tá ros te rü le te ket a „fel ke lők ban dái tart ják bir to kuk ban”. A hely −
zet ér té ke lés nem tar tot ta ki zárt nak, hogy „az el len for ra dal mi erők” meg kí sér lik a be −
tö rést Szlo vá kia te rü le té re, és a fel ke lést meg pró bál ják ki ter jesz te ni a szlo vá ki ai vi −
dé kek re. Eh hez az a fel té te le zés is tár sult, hogy a fel ke lés le ve ré se so rán „az el len −
for ra dal mi cso por tok” ki szo rul nak Szlo vá kia te rü le té re. A ja va solt in téz ke dé sek kö −
zött sze re pelt a rész le ges moz gó sí tás sür gős elő ké szí té se.

A kol lé gi um le fo lyá sá ról ké szült fel jegy zés sze rint a vi tá ban a mi nisz ter ki je len −
tet te, hogy a hely zet egy elő re nem an  nyi ra sú lyos, hogy ilyen meg ol dás hoz kell jen
fo lya mod ni, s a rész le ges moz gó sí tás el ren de lé se el fo gad ha tat lan, mert ez óha tat −
la nul azt a be nyo mást kel te né, hogy a Ma gyar Nép köz tár sa ság el len moz gó sí tunk.
(A mi nisz ter nyil ván ez alatt Ma gyar or szág el le ni tá ma dó szán dé kot ér tett.) Úgy szin −
tén szót emelt a cseh or szá gi kör zet erő i nek meg gyen gí té se el len. A had mű ve le ti fő −
nök sze rint a fel ke lők ré szé ről Cseh szlo vá ki á val szem be ni te rü le ti kö ve te lé sek re
uta ló szán dé kok mu tat koz tak. A vi tá ban a ha tár biz to sí tás elég te len sé gé vel kap cso −
lat ban a bel ső tar ta lé kok jobb ki hasz ná lá sá ra irá nyu ló ja vas la tok hang zot tak el, be −
le ért ve a ré geb bi tí pu sú tan kok had rend be ál lí tá sát is. Meg ál la pí tot ták, hogy a tan −
kok fel vo nul ta tá sa a ma gyar ha tár vi dé ken „a so vi nisz ta ten den ci ák vis  sza szo rí tá sá −
hoz is jól jön nek”.

A dön té sek kap csán kü lön hang súlyt ka pott, hogy a CSKP KB az éber sé get, a terv −
tel je sí tést szor gal maz va a ma gyar kor mány sok ré tű tá mo ga tá sát tart ja szem előt t, s
meg en ged he tet len nek te kin ti a szö vet sé ges kap cso la tok la zu lá sát. Ez a ki té tel né mi
tám pon tul szol gál hat a mi nisz ter és a ve zér ka ri fő nök kö zött az in téz ke dé sek ra di ka −
liz mu sá nak kér dé sé ben mu tat ko zó kü lönb ség, sőt ta lán el len tét ér zé ke lé sé hez.
Karel Kaplan sze rint a mi nisz ter vé le mé nye a po li ti kai ve ze tés hez iga zo dott, amely
nem hitt a fel ke lés Szlo vá ki á ra va ló ki ter jesz té sé nek le he tő sé gé ben. A ve zér ka ri fő −
nök „ka to nai gon dol ko dás mód ja” azon ban fel na gyí tot ta a ve szélyt, és a ha tal mi esz −
kö zök kel tör té nő meg ol dás fon tol ga tá sá nak ren del te alá a hely zet ér té ke lést és az in −
téz ke dé si ja vas la ta it. A ve zér ka ri fő nök fel fo ko zott cse lek vő kész sé ge egy ugyan csak
fur csa ja vas la tá ban is ki fe je zés re ju tott. Az zal állt elő, hogy te gyék szá má ra le he tő vé
a ta lál ko zást a ma gyar ve zér ka ri fő nök kel – aki a he lyén ma radt –, hogy ki kér hes se
vé le mé nyét a hely zet ala ku lá sá val kap cso lat ban. A mi nisz ter úgy lát ta, hogy ez iro ni −
ku san hat na. A ve zér kar ré szé ről ugyan is pa na szok hang zot tak el az zal kap cso lat ban,
hogy nem ren del kez nek ele gen dő hír szer zé si adat tal, mint hogy ilyen te vé keny sé get
Ma gyar or szá gon nem foly tat nak. Kér ték, hogy ezt te gyék szó vá a po li ti kai ve ze tés
előtt is. Fi gye lem re mél tó vi szont Karel Kaplan meg lá tá sá ban, hogy meg le pe tés ként
ke ze li a fel ke lés le ve ré sé nek a ve zér ka ri fő nök ál ta li elő re jel zé sét ak kor, ami kor a
má so dik be avat ko zás ról a szov jet ve ze tés még nem is ho zott dön tést. Karel Kaplan
ar ra gya nak szik, hogy a ve zér ka ri fő nök már meg sej tett va la mit e vál to zat nak a ve ze −
tő po li ti ku sok kö zöt ti fel buk ka ná sá ról, il let ve hogy a szov jet ve zér kar már meg volt
győ ződ ve az újabb be avat ko zás fon tos sá gá ról, és an nak elő ké szí té sén dol go zot t.49 A
szov jet ve ze té sen be lü li hely zet− és meg ol dás ke re sés azon ban ezek ben a na pok ban,
ok tó ber 31−ig, meg le he tő sen el lent mon dá sos volt, s nem va ló szí nű, hogy eb ből (már
ok tó ber 29−én) olyas mi ki szi vá rog ha tott vol na, mint amit Kaplan fel té te lez. Egyéb ként
a mi nisz te ri kol lé gi um Bojkov szov jet ta nács adó tá jé koz ta tá sa alap ján – aki ál lan dó
jel leg gel részt vett eze ken a ta nács ko zá so kon – olyan hely zet ér té ke lést fo ga dott el,

12 Kiss József

szemle-2006-3:szemle-2006-3.qxd  24.10.2006  9:14  Page 12



amely sze rint Bu da pes ten a kor mány és a párt köz pont ura a hely zet nek, a szov jet
had se reg ke zén van nak a leg fon to sabb kor mány− és ál la mi ob jek tu mok. Ezért ak tív
Cseh szlo vá kia el le ni tá ma dás ve szé lye nem fe nye get, csu pán „kü lön bö ző hír szer zők,
ban dák és me ne kü lők” be ha to lá sá tól kell tar tani.50

Köl csö nös szem hu nyás ok

A Rudé právo ok tó ber 29−én kö zölt ve zér cikk ben (ame lyet az Új Szó más nap le kö −
zölt az át vé tel for rá sá nak fel tün te té sé vel) nincs sem mi lyen uta lás és re a gá lás a ma −
gyar or szá gi „el len for ra da lom” nép moz ga lom má minősítésére.51 A cikk meg írá sa so −
rán alig ha volt sejt he tő, mi lyen for du la tok tör tén nek Bu da pes ten és Moszk vá ban. A
cseh szlo vák köz vé le mény ben ar ra, hogy ok tó ber 30−án dé li 12 óra 30 perc kor a Kos −
suth Rá dió be je len tet te: ko a lí ci ós, az 1945−ös párt ös  sze té tel nek meg fe le lő kor −
mány alakul,52 alig ha nem csak a ma gya rul tu dók, il let ve a dél−szlo vá ki ai ma gya rok
kö ré ben fi gyel tek fel. An nak a hí re pe dig, hogy a bu da pes ti vá ro si párt há zat a fel bő −
szült tö meg meg ro ha moz ta, ta lán az nap még el sem ju tott hoz zá juk sem. S ar ról pe −
dig, ami a Kreml ben le ját szó dott, min den va ló szí nű ség sze rint csak ma guk az SZKP
KB Po li ti kai Iro dá já nak tag jai tud tak, ma guk is rej tett meg döb be nés sel fo gad va az
ön ma guk ál tal ho zott hi he tet len dön tést. A vi ta ugyan is, amely ben Hrus csov fel vá −
zol ta a szá mí tás ba jö he tő meg ol dá sok egész ská lá ját, a köz vet len új bó li be avat ko −
zás tól kezd ve el ju tott a Ma gyar or szág ról va ló ki vo nu lá sig, mi köz ben szó sem esett
a több párt rend szer ki hir de té sé ről és a párt ház ostromáról.53 Más nap vi szont Hrus −
csov „ama ti tok za tos éj sza ka” után, ami ről nem tud ni, ki vel is ta lál ko zott, be je len −
tet te, hogy a „párt ezt so ha sem bo csá ta ná meg ne künk”, s a szov jet ve ze tés meg −
vál toz tat ta elő ző na pi dön té sét, s uta sí tást adott a má so dik be avat ko zás elő ké szí −
té sé re és végre ha jtására.54

A Rudé právo ve zér cik ke, amely már az ál tal is, hogy (csak úgy, mint az Új Szó) a
cím ol da lon kö zöl te a ma gyar kor mány hoz és párt ve ze tés hez in té zett le ve let, a se gít −
ség nyúj tás és a fi gyel mez te tés együt tes hang sú lyo zá sá val igye ke zett lát tat ni – a
cseh szlo vá ki ai ön di csé ret re is ki hasz nál va – a ma gyar or szá gi hely ze tet. A cikk rög −
tön az ele jén hang sú lyoz ta, hogy „Ma gyar or szá gon a nép gaz da ság irá nyí tá sá ban és
szá mos kér dés meg ol dá sá ban hi bá kat kö vet tek el, ame lyek sú lyo san ne he zí tet ték
a pol gá rok min den na pi éle tét”. Ugyan ak kor em lí tést tett „az éles ki len gé sek ről és
el len té tes irá nyú vál to zá sok ról”, ame lyek csak ron tot ták a hely ze tet. Ez a meg ál la −
pí tás ugyan az 1953–1956 kö zöt ti idő szak ra vo nat ko zott, de az ok tó ber 23−a utá ni
úgy mond ha tá ro zat lan ság ra is le he tett ér te ni, sőt ta lán né mi leg elő re ve tí tet te a
Nagy Im re és Ká dár Já nos ma ga tar tá sá ban be kö vet ke ző el to ló dást, a Var sói Szer −
ző dés ből va ló ki lé pést meg sza va zó ma ga tar tá sig.

Er re az el lent mon dá sos, za va ros in for má ció áram lás sal ter helt hely zet re en ged −
het kö vet kez tet ni, hogy a cikk utalt, Nagy Im re és Ká dár ok tó ber 25−i – már ugyan −
csak túl ha la dott ál la pot ban el hang zott s egyéb ként a szov jet Prav da ál tal át vett –
rá dió be szé dé re, mely sze rint mind ket ten „az el len for ra da lom el le ni harc ban se gít sé −
get kér tek a Ma gyar or szág te rü le tén a Var sói Szer ző dés ér tel mé ben tar tóz ko dó
szov jet had se reg től. Az uta lás úgy is ér tel mez he tő, mint bá to rí tás a „dol go zók azon
több sé gé nek, mely az el ső pil la nat ban nem tu dott tá jé ko zód ni és meg kü lön böz tet −
ni az el len sé get, de már meg ta lál ta a he lyes utat”. Az elé ge det len sé get ki fe je zés re
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jut ta tó tün te té sek kel kap cso lat ban ugyan is a cikk nem an  nyi ra azok jo go sult sá gá ra
mu ta tott rá, mint in kább ne hez mé nyez te, hogy olyan két sé ges és csu szam lós meg −
ol dás ke re sést je len tett, amely utat nyi tott a szo ci a liz mus ha zai és a kül föl di el len −
sé gei szá má ra. Sőt, az az ál lí tás is elő for dul ben ne, hogy „el len for ra dal mi nép el le −
nes lá za dás tört ki”, ami ek kor az adott kon tex tus ban el ho má lyo sí tot ta a tün te té −
sek tu laj don kép pe ni ér tel mét is. A cikk hos  sza san igye ke zett bi zo nyí ta ni a nyu ga ti
re ak ció meg ha tá ro zó sze re pét az ese mé nyek el len for ra da lom ba tor kol lá sá ban.

A CSKP szó csö ve így az zal di cse ked he tett, hogy a cseh szlo vák po li ti kai ve ze tés
al ko tó szel le mű po li ti ká ja a szo ci a lis ta épí tés prog ram ját meg va ló sít va moz gó sít a
hi bák ki küsz öbö lé sé re.

Cseh szlo vá kia ma gyar or szá gi nagy kö ve té től, Ma jor Ist ván tól ok tó ber 30−án je len −
tés ér ke zett ar ról, hogy mi lyen be nyo má so kat szer zett, ami kor át ad ta a cseh szlo vák
kor mány és a pár ve ze tés le ve lét Nagy Im ré nek és Ká dár Já nos nak. Mind ket ten kö −
szö ne tet mond tak a se gí tő szán dé kért, és vá lasz ígér tek. A köz pon ti párt tit kár sá gon
Sobek nem ze ti tra gé di á nak ne vez te a hely ze tet. Nagy Im re ar ról be szélt, hogy az ut −
ca né pe tá mo gat ja a fel ke lő ket. „Ma lom kö vek kö zött őr lő dünk, és mind ed dig nem
lá tunk ki utat.” Ma jor azt az es tet is meg em lí tet te, hogy Ká dár in ge rül ten ki fa kadt az
if jú sá gi moz ga lom egyik funk ci o ná ri u sá ra, ami ért el árul ta, hogy Miko jan és Szus zlov
Ma gyar or szá gon tar tóz ko dik. A je len tés vé gül az zal zá rult, hogy nem mind egyik tiszt −
ség vi se lő ar cán tük rö ző dött le vert ség és tanác sta lan ság.55

A Karel Kaplan köny vé ben sze rep lő köz lés ből nem vi lá gos, hogy mi kor járt Ma jor
Ist ván a párt köz pont ban: min den bi zon  nyal a ko a lí ci ós kor mány lét re ho zá sá nak be −
je len té se előt t. Er re utal nak Nagy Im ré nek a bel ső lel ki tu sá já ra val ló sza vai.

A ma gyar or szá gi ese mé nyek kel kap cso lat ban csen des nap nak ígér ke zett ok tó −
ber 31−e a cseh szlo vá ki ai köz pon ti párt saj tó tük ré ben. A Rudé právo az Új Szó val
együtt a gaz da ság irá nyí tás kér dé se i vel fog lal ko zó ve zér cik ket je len te tett meg. Le −
het, hogy eb ben a még is me ret len ki me ne te lű ok tó ber 30−i Kreml be li ta nács ko zás −
sal kap cso la tos ki vá rás ra in tő jel adás vagy egy sze rű en in for má ció hi ány ját szott
közre.56 A moszk vai Prav da ok tó ber 31−i reg ge li ki adá sa ugyan is kö zöl te a Szov jet −
unió és ke let−eu ró pai szö vet sé ge sei kö zöt ti ko ráb bi vi szony fe lül vizs gá lá sá ról szó ló,
egyen jo gú sá got ígé rő nyi lat ko za tot, amely ma gá ban fog lal ta a ma gyar or szá gi szov −
jet csa pa tok ki vo ná sát is.57 Mi re azon ban a lap szám el ju tott az ol va sók ke zé be, a
szov jet csúcs ve ze tés már ér vény te le ní tet te az ok tó ber 30−án es te el fo ga dott bé kü −
lé keny ál lás pon tot. A Ma gyar or szág ról szó ló hír ügy nök sé gi je len té sek ben azon ban
már meg je len tek vészt jós ló jel zé sek. Hi vat ko zás tör tént a Sza bad Nap va sár na pi,
ok tó ber 28−i szá má ban meg je lent írás ra, amely sze rint a fel ke lés hez egy re több volt
hor thysta tiszt és fa sisz ta elem csat la ko zik. A Rudé právóban ez egy for mán szól ha −
tott az idő köz ben a pol gá ri erők fe lé utat nyi tó Nagy Im ré nek, de a reformkom mu −
nistákat a Nagy Im ré től va ló le vá lás ra biz ta tó szán dék is ott mun kál ha tott ben ne. A
hír ügy nök sé gi tu dó sí tás ban azon ban szó sem esett az elő ző na pi több pár ti kor mány
meg ala kí tá sá ról. Nyu gat ról „Ma gyar or szág ha tá ra i hoz szál lin góz ni kez de nek a dög −
ke se lyűk” – áll a hír ügy nök sé gi jelen tés ben.58 Ugyan ak kor az Új Szó kü lön hír ben tá −
jé koz ta tott húsz bu da pes ti nagy üzem mun ká sa i nak fel hí vá sá ról, amely sze rint Nagy
Im re új nem ze ti kor má nya (te hát a még ok tó ber 28−án ala kult kor mány) „tel je sí tet −
te kö ve te lé se in ket, és ele jét vet te a vér on tás nak. Min den elő fel té tel meg van a füg −
get len, de mok ra ti kus, szo ci a lis ta Ma gyar or szág felépítéséhez.”59
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Ér de kes mó don a po zso nyi Prav da nem a Rudé právo köz lés mód já hoz iga zo dott,
egy nap pal meg előz te azt, s ez az el té rés no vem ber 3−ig meg ma radt. A po zso nyi köz −
pon ti párt lap ugyan is már 31−én köz zé tet te a Rudé právóban csak más nap meg je −
lent ve zér cik ket.

Ok tó ber 31−én Po zsony ban tar tóz ko dott az ENSZ ülé sé re uta zó ma gyar kül dött −
ég, me lyet Bécs ben ért a hír, hogy tér je nek vis  sza. Gerő Er nőt sú lyo san el ma rasz −
tal ták azért, hogy ok tó ber 23−án a bé kés tün te tő ket el len for ra dal már ok nak ne vez ve
Nagy Im re mel lett állt ki. Hor váth ar ról biz to sí tot ta a cseh szlo vák ve ze tést, hogy a
ma gyar ál lás pont az, hogy min den áron meg kell tar ta ni Nagy Im rét a kor mány élén.
Az zal a ké rés sel állt elő, hogy mi e lőtt a CSKP ve ze té se ál lást fog lal a ma gyar or szá −
gi fej le mé nyek kel kap cso lat ban, tár gyal jon Nagy Im ré vel és Ká dár ral, és „ne úgy ál −
lít sák be a dol got, hogy az Nagy Im re el len irányuljon”.60

Prá gá ban ok tó ber 31−én dél előtt a nem zet vé del mi mi nisz ter kol lé gi u ma a cseh −
szlo vák had se reg harc ké szült sé gé nek fo ko zá sá ról tár gyalt.61 A fel jegy zés ben nincs
olyan moz za nat, amely utalt vol na a moszk vai ál lás pont meg vál to zá sá ra és a má so −
dik be avat ko zás elő ké szü le te i re. A mi nisz ter csu pán ar ra mu ta tott rá, hogy az ed di −
gi in téz ke dé sek nem kielégítőek, s jó ma ga kü lön fi gyel met for dí tott a ko ráb bi pa ran −
csok és ren del ke zé sek tel je sí té sé nek át te kin té sé re. Konk rét ada to kat fel so ra koz −
tat va ese ten ként ko moly szám be li pon tat lan sá go kat ál la pí tott meg.

A harc ké szült sé get il le tő en a ve zér ka ri fő nők a 2. ka to nai kör zet tar ta lé ko sa i ból
tör té nő fo ko za tos be vo nul ta tá so kat aján lot ta. A mi nisz ter úgy vé le ke dett, hogy ez a
va ri áns túl sá go san az erők egyen lő el osz tá sá ra épül, és hang sú lyoz ta, hogy a leg −
na gyobb ve szély Mis kolc tér sé gé ből fe nye get, mert le he tő vé vá lik a Kas sa és az
Ágc sernyő kö zöt ti vas út vo nal át vá gá sa, ezért fő ként Kas sa tér sé gét kell meg erő sí −
te ni. A ve zér ka ri fő nök ál tal ké szí tett be szá mo ló ban (le het, hogy ele ve vagy a kol lé −
gi u mi vi ta után ki egé szít ve) ki emel ten sze re pel, hogy re á lis erő cso por to sí tás ra ke −
rül sor a ke let−szlo vá ki ai tér ség be tör té nő be ha to lás meg aka dá lyo zá sá ra, fő ként
Miskolc–Kassa irá nyá ban, amely utat nyit a po li ti kai cent rum sze re pét be töl tő Kas −
sa el fog la lá sá ra. „Ez az el len ség szá má ra a za var gá sok tűz fész ké nek le het sé ges ki −
ala kí tá sa és Ke let−Szlo vá kia po li ti kai−köz igaz ga tá si bir tok ba vé te le szem pont já ból
fon tos. Ugyan ak kor a Sá ros pa tak, Kirá ly helmec és Nagyka pos irá nyá ban tör té nő
elő re nyo mu lás a Cseh szlo vá kia és a Szov jet unió kö zöt ti élet be vá gó an fon tos köz −
le ke dé si és át ra ko dást biz to sí tó cso mó pont meg ka pa rin tá sá hoz vezetne.”62

A mi nisz ter az egy sé gek meg erő sí té sé vel kap cso lat ban – a tar ta lé ko sok be hí vá −
sát is be le ért ve – meg fon to lás tár gyá vá tet te, hogy a le bo nyo lí tás nyil vá no san vagy
ál cáz va tör tén jen−e. Ez utób bi eset ben ex ter ri to ri á lis el já rást ja va solt, ki ter jeszt ve
azt az el ső, te hát cseh− és mor va or szá gi ka to nai kör zet re is. A vég ső dön tés ér tel −
mé ben 3−5 na pon be lü li, fo ko za tos ex ter ri to ri á lis, 7500 tar ta lé kost érin tő ki egé szí −
tést ren delt el, amely ből to vább ra is ki kel lett hagy ni a ma gyar, len gyel és né met
nem ze ti sé gű had kö te le se ket. A dön tés hez mel lé kelt, a ve zér kar szer ve zé si és moz −
gó sí tá si osz tá lya ál tal ké szí tett alap anyag elő ké szí tői fel hív ták a fi gyel met ar ra, hogy
az egész or szág te rü le tén szór vá nyo san vég re haj tott be hí vá sok ugyan he lyi szin ten
sza bály sze rű gya kor lat ra szó ló egye di be vo nul ta tás be nyo má sát kelt he tik a la kos −
ság kö ré ben, de za vart okoz hat nak az est le ges moz gó sí tás pon tos dis zloká ciójá nak
be tar tá sá ban. S adott est ben a moz gó sí tás nyil ván nem csak ál ta lá nos biz ton ság −
po li ti kai kö ve tel mény ként me rült fel a ve zér kar ban.
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A vál to zá sok elő sze le

Hrus csov no vem ber 1−jén Bu ka rest be sür gős ta nács ko zást hí vott ös  sze Cseh szlo vá −
kia, Ro má nia és Bul gá ria ve ze tő kép vi se lő i nek rész vé te lé vel, ame lyen tá jé koz ta tást
adott a má so dik szov jet be avat ko zás elő ké szü le te i ről. A Po li ti kai Iro da Novot ný és
Široký be szá mo ló ját meg hall gat va ha tá ro za tá ban le szö gez te, hogy „a CSKP KB kül −
dött sé gé nek ál lás fog la lá sá ban a CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja egy ér tel mű, a ma gyar or −
szá gi hely ze tet ér té ke lő né ze té ből in dul ki, és egyet ért min den, a ma gyar or szá gi né −
pi de mok ra ti kus rend szer fenn ál lá sá hoz nél kü löz he tet len in téz ke dés sel, és szük ség
es tén nem csak hogy ezek kel egyet ér tünk, ha nem ak tí van részt is ve szünk végre ha −
jtá suk ban”.63 Ez utób bi nyo ma té kos fél mon dat nem sze re pelt az ere de ti ha tá ro za ti
ja vas lat ban, utó lag ke rült be le, s a tör té ne ti ér té ke lés ben újabb fel kí nál ko zás nak te −
kin tik, amit Hrus csov is mét nem fo ga dott el. Jan Pešek vi szont rá mu tat ar ra, hogy
a cseh szlo vák had se reg ak ko ri hely ze té ben egyéb ként sem lett vol na ké pes tény le −
ges had vi se lés re, leg fel jebb ki se gí tő ol dal csa pá sok ra vál lal koz ha tott vol na.64 Jan
Štaigl vi szont e ho má lyos meg fo gal ma zás pon to sí tá sa ként ér tel me zi azt a nem zet −
vé del mi és bel ügy mi nisz ter nek szó ló fel ada tot, hogy „biz to sí ta ni kell az éber és tel −
jes ér té kű ha tár vé del met, fegy ve res erő ink fel ké szült sé gét a cseh szlo vák ál lam ha −
tár megvédésére”.65 

Antonín Novot ný nak az ülé sen ké szült sa ját ke zű, ne he zen ki bo goz ha tó, il let ve
va ló di tar ta lom mal meg tölt he tő fél mon da tai kö zött sze re pel egy meg jegy zés, mely
sze rint „szi lárd nak len ni ná lunk sem kön nyű”.66 En nek ér tel mét ke res ve olyan be −
nyo más is tá mad hat, mint ha Novot ný már is mer te vol na az SZKP KB Po li ti kai Iro dá −
já nak egy nap pal ko ráb bi, Hrus csov tá vol lét ében tar tott, Ma gyar or szág meg szál lá sá −
val fog lal ko zó ülé sén a Sepilov vi ta zá ró já ban el hang zott ki je len tést: „Ha nem lé pünk
az eré lyes cse lek vés út já ra, Cseh szlo vá ki á ban is szét hul lik a dolog.”67

Az ülés anya gá ban nem ta lál ha tó fel jegy zés ar ról, amit Karel Kaplan em lít köny −
vé ben, hogy Široký a bu ka res ti ülé sen bí rál ta a Szov jet unió ok tó ber 30−i dek la rá ci ó −
ját a szo ci a lis ta tá bor or szá gai kö zöt ti kap cso la tok egyen jo gú sá gát hang sú lyo zó el −
vi alap ja i nak a ko ráb bi mód sze rek kel sza kí tó meg újí tá sá ról, s fenn tar tá sát ma gá val
Hrus csov val is kö zöl te. Fier linger vi szont vi tá ba szállt Široký val, cá fol va azt a né ze −
tét, hogy a nyi lat ko zat gyen gí ti a Cseh szlo vák Köz tár sa ság nak a Né met Szö vet sé gi
Köz tár sa ság gal szem be ni pozí cióit.68 Novot ný fel jegy zé sé ben úgy fo gal ma zott, hogy
a Szov jet uni ót il le tő en a ve ze tés ben tel jes a né zet azo nos ság. Más nap, no vem ber 3−
án a Po li ti kai Iro da ülé sén ho zott ha tá ro zat nak ele get té ve Antonín Zápo tocký rá dió −
be szé de, amely a fel ke lést „fa sisz ta fe hér ter ror nak ne vez te”, érin tet te a ma gyar or −
szá gi kom mu nis ták ál tal el kö ve tett hi bá kat.

Ru dolf Barák bel ügy mi nisz ter az ülé sen ho zott ha tá ro za tot tel je sít ve tit kos pa ran −
csot adott ki. Eb ben el ren del te az el len sé ges meg nyil vá nu lá sok elő re jel zé se alap −
ján idő ben tör té nő in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sá ra vo nat ko zó an az ügy nök há ló za tok
mű kö dé sé nek meg erő sí té sét, fő ként ez egy ko ri po li ti kai pár tok kép vi se lő i re, az ér −
tel mi ség re és a di ák ság ra irá nyít va a fő fi gyel met. Kü lön irány elv ké szült a gyű lé sek −
re vo nat ko zó ügy nö ki te vé keny sé get il le tő en, amely nek ér tel mé ben az ál lam biz ton −
ság em be re i nek ar ra kell tö re ked ni ük, hogy „tisz tes sé ges ál lam pol gár ok ként” vi sel −
ked ve be fér kőz ze nek a ma ni fesz tá lók kö zé”. A biz ton sá gi szer vek és egyéb kar ha −
tal mi ala ku la tok fel ké szí té se az elő re nem várt ese mé nyek re a ma gyar or szá gi fel ke −
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lés nek a Szov jet unió ál ta li el foj tá sa ide jén min den ko ráb bi nál na gyobb mé re te ket öl −
tött. A kom mu nis ta ve ze tés nem szá mí tott a fej le mé nyek vég ze tes alkulásá val, a
for ra da lom át ter je dé sé vel Cseh szlo vá ki á ba, azon ban az in téz ke dé se ket nem pusz −
tán meg elő ző jel le gű nek te kin tet te, ha nem va ló szí nű leg nem zár ta ki a ka to nai ala −
ku la tok ak tí vabb, ta lán Ma gyar or szág te rü le té re is ki ter je dő rész vé tel ét sem.69

A ve zér ka ri fő nők más nap, no vem ber 3−án a reg ge li órák ban a ha tár vé de lem re vo −
nat ko zó ha tá ro zat szel le mé ben adott pa ran csot a szlo vá ki ai ka to nai kör zet pa rancs −
no ká nak. „Ez zel a cseh szlo vák had se reg dél−szlo vá ki ai te vé keny sé ge tel je sen új jel le −
get öl tött. A vé de lem be vo nu lás meg szer ve zé se a ha tár vé de lem nek a meg elő ző ál la −
po tá val szem ben a ko ráb bi ha tár őr zés sel és a ha tár le fe dé sé vel szem ben a ha tár vé −
de lem mi nő sé gi leg ma ga sabb fo kát je len tet te” – ál la pít ja meg Jan Štei gl. Sze rin te vé −
gül is ez lett a ma gyar or szá gi kom mu nis ta rend szer fenn ma ra dá sá nak ér de ké ben
szük sé ges „min den ne mű el ke rül he tet len in téz ke dés ben” va ló cseh szlo vá ki ai rész vé −
tel lé nye ge, ré szé vé vál va a szov jet ve zér kar ál tal ki dol go zott, a ma gyar or szá gi fel ke −
lés le ve ré sé re ki dol go zott terv nek. A szov jet ka to nai for rá sok hi á nyá ban ezt Štaigl úgy
jel le mez te, hogy a csehs zlovák– mag yar és román– mag yar ha tár her me ti kus le zá rá sá −
val Ma gyar or szág te rü le te zárt tér ré vá lik, amely ben a fel ke lést a szov jet had se reg szá −
mol ja fel. „Ilyen ér te lem ben akár a Var sói Szer ző dés had erő i nek el ső ko or di nált ak ci −
ó já ról is be szél he tünk” – vé le ke dik Štaigl.70 Er re utal, hogy a szov jet csa pa tok pa rancs −
nok sá gá val Konyev mar sallt, a Var sói Szer ző dés fő pa rancs no kát bíz ták meg.

Más nap, no vem ber 4−én ülé se zett a nem zet vé del mi mi nisz ter kol lé gi u ma, meg −
vi tat va a szlovák– mag yar ha tá ron vég re haj tott in téz ke dé se ket. A fel jegy zés sze rint
csu pán a tény sze rű rög zí tés szint jén sze re pel a ka to nai ve ze tés re nem túl jó fényt
ve tő köz lés ar ról, hogy a tény le ges szlo vá ki ai, több mint 8 ezer fős ál lo mány ki egé −
szí té sek után több mint 30 ezer fő re emel ke dett, mi köz ben a be hí vá sok csak 10
ezer főt érin tet tek. Ké sőbb vi szont fel rót ta, hogy a moz gó sí tá si cso port fő nök ség
nem nyújt vi lá gos és pon tos alap anya go kat. Kér dés hang zott el ar ra néz ve, mi a te −
en dő, ha Cseh szlo vá kia fe lett ma gyar gé pek je len nek meg. A ve zér ka ri fő nök vá la −
sza sze rint amen  nyi be ki de rül, hogy ma gyar gé pek ről van szó, és a fel szó lí tás nak
nem tesz nek ele get, tü zet kell nyit ni rájuk.71

A kol lé gi um reg gel hét kor kez dő dött. A fel jegy zés sze rint a vé ge fe lé hang zott el
a mi nisz ter ré szé ről az a rö vid tá jé koz ta tás, hogy „Ma gyar or szá gon új kor mány ala −
kult, a ré gi kor mányt be csuk ták (sic! – K. J. megj.), a ma gyar or szá gi rend te rem tést
szol gá ló ope rá ció vé get ért”. A mi nisz ter azt is hang sú lyoz ta, hogy a hír szer zés ke −
vés tá jé koz ta tás sal szol gál, a had mű ve le ti cso port fő nök ség nem is me ri kel lő kép pen
a hely ze tet. A no vem ber 4−én vég re haj tott má so dik szov jet be avat ko zás utá ni hely −
zet nem csak a meg elő ző fej le mé nyek fo lyo má nya ként, ha nem a szov jet ma ga tar tás −
sal kap cso la tos nagy ha tal mi po li ti ká ra vo nat ko zó ju go szláv ál lás pont és a szu e zi
vál ság ha tá sá ra is új fe je ze tet nyi tott.
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JÓ ZSEF KISS

THE FALL OF 1956 IN SLO VA KIA

The study exam ines the reac tion of the press in South Slo va kia on the upris −
ing and rev o lu tion in Hun ga ry in con text of Czechoslo vak author i ties. It also
deals with the nation al and Slo vak party lead er s, and par tial ly with the steps
of party author i ties in vil lages, and their steps in mil i tary field. The study tries
to define the sit u a tion pres ent in the Hun gar i an minor i ty, the offi cial reac tions
of the press and the reports of agents as well. It also explains these fields of
the events as parts of a process, lin ked to each oth er, try ing to find their con −
nec tiv i ty. Con sid er ing the method ol o gy, the author used a dif fer ent method
that had been used before. Since in these the sev er al fields are sep a rat ed
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from each oth er, time order fades, many events arise from the dynam ics of
events.
The author dis cuss es the events of the rev o lu tion by divid ing it into sev er al
part s. In this he par tial ly fol lows the method of divid ing Hun gar i an events into
etapes cre at ed by Charles Gá ti, but with in it – fol low ing the cre ation of the
Czechoslo vak sit u a tion – tries to cap ture the deter min ing points and clas si fy
the events in sev er al field s. 
As of the sources of the study, it obvi ous ly uses facts from other authors which
are then put into new rela tion s, and com plet ed with the author’s own research
results in cen tral archives in Prague and Bratisla va. 
The study’s con tri bu tion was to try to cre ate an ove rall pic ture. This can prob −
a bly ini ti ate a reasearch of par tial prob lems and field s, main ly from the point
of view of the miss ing part of  the local his to ry of South Slo va ki a.
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