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BRIT KÖVETSÉGI JELENTÉSEK 
A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGAIBÓL 

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOMMAL 
KAPCSOLATOS HELYI REAKCIÓKRÓL

Az 1956-os magyar forradalom külföldi 
visszhangjáról -  általánosságokon túl -  
még ma is keveset tudunk. A korabeli 
nyugati sajtó ugyan részletesen beszámolt 
az egyes országokban lezajlott rokon- 
szenvtüntetésekról, a szovjet beavatkozás 
elleni tiltakozó akciókról, ezek a hírek 
Magyarországra nem, vagy csak a magyar 
tömegtájékoztatás szűrőjén keresztülju
tottak el. A forradalom nyugati (és keleti) 
sajtóvisszhangjának rendszeres, tudomá
nyos feldolgozása pedig éppen hogy csak 
megkezdődött, ennek eredményeire még 
egy ideig vámunk kell. Még kevesebbet 
lehet tudni arról, hogy az egyes államok 
kormányai, külügyminisztériumai ho
gyan reagáltak a magyar forradalom ki
törésére, lezajlására és elnyomására, 
vagyis milyen döntéshozó folyamat ered
ményeként alakult ki az az álláspont, 
amelyet az adott ország a nyilvánosság 
előtt, illetve a különböző ENSZ-fórumo- 
kon képviselt.

A legfrissebb kutatások eredményeit is 
figyelembe véve, jelen pillanatban az 
amerikai, illetve a jugoszláv politika tör
ténetét tekinthetjük a legismertebbnek, 
az 1980-as évek második felében felszaba
dított angol és francia levéltári dokumen
tumok feltárása és feldolgozása most fo
lyik, a kulcsfontosságú szovjet iratok 
azonban mind a mai napig nem kutatha
tók. A volt keleti blokkhoz tartozó orszá
gok és a többi európai állam kormányá
nak reakcióit alapos levéltári kutatások 
eredményeként bemutató publikációkra 
talán néhány év múlva sor kerülhet, az 
ázsiai, afrikai országok esetében azonban

csak hosszú távon számíthatunk feltáró 
munkára.

Az itt közölt huszonkilenc dokumen
tum válogatás a Foreign Office-hoz 1956. 
október-november folyamán a brit kül
képviseletektől érkezett jelentésekből, 
amelyek a magyar forradalommal kap
csolatos helyi reakciókról tájékoztatják a 
külügyminisztériumot. Ajelentések rész
ben a társadalmi megmozdulásokról, il
letve az események sajtóvisszhangjáról, 
részben a fogadó ország politikusaival, 
vezető külügyi tisztviselőivel, a diplomá
ciai testület tagjaival folytatott tárgyalá
sokról számolnak be. így ezek a doku
mentumok fontos és érdekes adalékot 
szolgáltatnak mind a nemzetközi közvéle
mény reagálásának, mind pedig az egyes 
kormányok politikájának történetéhez. A 
közölt iratok az angol állami levéltárban 
(Public Record Office -  London, Kew), a 
Foreign Office anyagában találhatók.

A válogatásnál az egyik fő szempont az 
volt, hogy lehetőség szerint minél na
gyobb teret kapjanak a kevésbé ismert 
eseményekről, a távolabbi helyszínekről 
vagy kisebb országokból származó beszá
molók. Az itt közölt dokumentumok for
rásértékét növeli, hogy azokat a világon 
akkoriban talán legnagyobb tapasz
talattal és a legjobb információs hálózattal 
rendelkező brit diplomáciai szervezet 
munkatársai készítették.

Az iratok egy részét teljes terjedelem
ben közöljük, a  hosszabb jelentésekből 
pedig -  teijedelmi okokból -  a magyar 
forradalommal kapcsolatos legfontosabb 
helyi reakciókra vonatkozó részeket ad-



Jelentések, táviratok •  1313

juk  közre. A kihagyásokat mindenhol há
rom pont ([...]) jelöli. A közreadó az 1956- 
os magyar forradalommal kapcsolatos 
brit diplomáciai iratok dokumentumkö

tetben történő kiadásán dolgozik, amely
ben az itt közölt valamennyi irat teljes ter
jedelemben fog szerepelni.

Békés Csaba

JELENTÉSEK, TÁVIRATOK
Félix Pál fordítása

1

Sir Ashley Clarké római nagykövet távirata a Külügyminisztériumnak

63. sz. 1956. október 26.

[...] 2. A Nenni-féle szocialista Avanti jellemző módon a legutóbbi néhány nap során 
kialakított irányvonalat tartja (a felkelők támogatása), miközben Saragat és Nenni ta
lálkozott a helyzet megvitatására, és értesülések szerint teljes egyetértésre jutottak azt 
illetően, hogy „a budapesti események súlyos hatással lesznek a szocialista közvéle
ményre” (Messaggero).

3. További jelentős fejlemény, hogy a Saragat- és a Nenni-féle szocialista pártok if
júsági mozgalmai közös szolidaritási nyilatkozatot írtak alá Lengyelország és más ke
let-európai országok szocialista ifjúsági mozgalmaival. Ebben a közhangulatban a Mes
saggero a következő Nennihez intézett felhívással fejezi be vezércikkét: „Signor Nenni 
számára ez a legkedvezőbb pillanat arra, hogy legyűlje pártján belül a kommunista
barát elemeket. A fölháborodás szavait, amelyekkel az Avanti elítéli a budapesti véres 
elnyomást, tetteknek kell követniük.”

(Továbbítva Moszkvának, Varsónak és Budapestnek.)
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2

Sir E. Berthoud varsói nagykövet távirata a Külügyminisztériumnak

744. sz. Elk.: 1956. október 26. 16.40 ó.
Érk.: 1956. október 26. 17.29 6.

A magyar eseményekkel kapcsolatos itteni sajtókommentárok szórványosak. A mai 
Trybuna Ludu kifejezi rokonszenvét a tüntetések eredeti indítékai iránt, de azt állítja,


