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SZOVJET DÖNTÉSHOZATAL MAGYARORSZÁGRÓL
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A szovjet levéltárak megnyitásáról szóló hírek, óhajok 1985, a gorbacsovi fordulat óta a 
szűkebb szakmai érdeklődés és a közfigyelem homlokterében állnak. Hét esztendő eltelté
vel, nem előzmények nélkül, de mégis szinte egy csapásra került nyilvánosságra a Magyar- 
országra vonatkozó levéltári iratok egy jelentős csoportja: nem kevesebb, mint 115 doku
mentum jelent meg ez év elején két kötetben (némi átfedéssel). Mindez ráadásul egy 
viszonylag rövid, ám történetileg elsőrendűen fontos időszakról, az 1956-os forradalomról, 
előzményeiről és (közvetlen) utótörténetéről.

Számunkra ez mindenképpen mérföldkövet jelent, de talán még nemzetközi összefüg
gésben sem jelentéktelen az esemény. A szovjet politikát eddig többnyire csak a kremlino- 
lógiai kutatások aprólékosan kifejlesztett tartalomelemzési módszereivel, illetve az „órai 
history” útján lehetett megközelíteni. Most egy kis szelete elemezhetővé vált hagyományos 
történeti módszerekkel is. Megdőlt a sokat emlegetett, sok következtetés hipotetikus voltára 
felmentést adó mítosz, a titokzatos „szovjet dokumentumok” mindörökre való elzártságá
nak mítosza. Megdőlt, vagy inkább egy ponton megsérült ez előzőből fakadó másik mítosz 
is: hogy ti. ezek a soha napvilágra nem kerülő dokumentumok valamiféle végső, megkér
dőjelezhetetlen tudást, „igazságot” tartalmaznak majd, s így egyértelmű válaszokat adnak 
a történészek és az érdeklődők valamennyi fontos kérdésére. Ilyen válaszokat ugyanis 
természetesen hiába keresünk a napvilágot látott iratokban.1

Mivel a szovjet dokumentumok többé vagy kevésbé tudatos válogatás eredményekép
pen kerültek nyilvánosságra, beható kutatások híján egyelőre kevéssé ellenőrizhető, hogy 
vajon a válogatás valóban a legfontosabbakat tartalmazza-e. A mennyiség (115 db) kétség
kívül jelentős, hiszen (ha leszámítjuk a Nagy Imre-perrel kapcsolatos két iratot 1958 
nyaráról) bő másfél esztendőt ölel fel mindössze. Lényegében ugyanerre az időszakra 
vonatkozólag (1955-1957. június) az amerikai külpolitika -  természetesen ugyancsak 
válogatott! -  dokumentumait tartalmazó kötet2 mintegy 110 magyar vonatkozású iratot

Az 1956-tal kapcsolatos szovjet dokumentumokat a következd két kötet közölte: 1. A „Jelcin-dosszié”. Szovjet 
dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János. Bp. Századvég 
Kiadó -  1956-os Intézet, 1993.242 p. (A továbbiakban: A „Jelcin-dosszié”). 2. Hiányzó lapok 1956 történetéből. 
Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Vál. és szerk. Vjacseszlav Szereda, és Alekszandr Sztikalin. Bp., 
Móra Ferenc Könyvkiadó, 1993. 326 p. (Zenit Könyvek) (A továbbiakban: Hiányzó lapok)
2 Foreign Relations o f the United States, 1955-1957. Vol. XXV. Eastern Europe. Ed. John P. Glennon et al. 
Washington, US Government Printing Office, 1990.729 p.
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vagy részletet közöl. Az összehasonlítás persze némiképpen sántít, hiszen egészen más volt 
Magyarország szerepe a szovjet és az amerikai külpolitikában. Mégsem teljesen indokolat
lan, hiszen a forradalom egyszersmind nemzetközi válságot is jelentett, amellyel kapcso
latosan Amerika számára is elsőrendű fontossággal bírt az információszerzés, továbbá 
döntéshozatali kényszerhelyzet állott elő. A hasonlójellegű válságok (1953 Kelet-Berlin, 
1956 Lengyelország, 1968 Csehszlovákia, 1981 Lengyelország) eredeti dokumentumok 
alapján történő tanulmányozását eddig hasonló mennyiségű szovjet információ nem segí
tette elő, noha 1989 óta a források köre óriási mértékben kiszélesedett.3

Ha a szovjet iratokat még mindig mennyiségi szempontból osztályozzuk, -  a váloga
tást egyfajta, talán jellemző mintának tekintve -  akkor szembeötlő a legfelső vezetés, az 
SZKP KB Elnöksége magas részesedése. Az iratok csaknem ötödrésze tartalmaz pártelnök
ségi határozatot, további 30%-a elnökségi és titkársági tagoktól származó jelentés, előter
jesztés, feljegyzés, másfelől az összes dokumentumok 70%-a eljutott az Elnökség „aszta
lára”. (Ha a határozatokat leszámítjuk, az arány akkor is 53%) A hatalomkoncentráció, a 
döntések összpontosítása -  legalábbis bizonyos preferált területeken -  rendkívül feltűnő.4 
A külkapcsolatok aprómunkájáról ehhez képest kevesebb az információnk, bár az állami 
külügyi szolgálattól származik a szovjet dokumentumok nem egészen 40%-a, ebből a 
követségi jelentések 30%-ot tesznek ki. Az amerikai válogatás csaknem kétharmada 
külügyi eredetű, a helyszíni követi jelentések aránya 40%. Szembeötlő, hogy míg az 
amerikai dokumentumok egy tucatnyi hosszabb elemző tanulmányt tartalmaznak részben 
vagy egészében Magyarországról, különféle testületektől (titkosszolgálatok, Nemzetbiz
tonsági Tanács), addig ilyenek a napvilágra került szovjet iratok közül lényegében hiány
zanak. Az egyetlen kivétel Andropov nagykövet 1956. augusztus 30-i levele, továbbá 
kivételes hosszúságú elemzéseket írtak a forradalom előtt és alatt Moszkvába került bukott 
magyar sztálinisták, Rákosi, Gerő, Hegedűs és társaik...

A szovjet iratok sajátos részét képezi a KGB elnökének, Szeröv altábomagynak 8 
jelentése a KB Elnökségének, valamint Zsukov marsall honvédelmi miniszter 11 beszámo
lója a harci cselekményekről. (Az amerikai külügyi iratokban titkosszolgálati operatív 
iratok és katonai iratok nincsenek, a döntési folyamatokról tudósító iratokban azonban az 
intézmények jelenléte természetesen dokumentált.)

Ha a nyilvánosságra került szovjet iratokat a politikai-katonai döntéshozatali folyamat 
részeként vizsgáljuk, két alapvető jellegzetesség nyomban szembetűnik. Általában a dön
téshozatali modell megkülönbözteti a magasabb, illetve alacsonyabb szintű szereplőket. Az 
alacsonyabb szint cselekszik, összegyűjti az információkat, javaslatokat tesz, elemzéseket 
készít, összesít stb. A magasabb szint kezében van a hatalom, itt összpontosul a fontosabb 
döntésekhez szükséges áttekintés a gyakran egymásnak ellentmondó információk és érde

3 Lásd pl. Jifi Valenta -  Ján Moravec: Could the Prague Spring Have Been Saved? Orbis, 1990. Fali, 581-601. 
pp., Mark Kramer: New Sources on the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia. Cold War International History 
Project Bulletin, 1992. Fali. 4-13. pp. és James Richter: Reexamining Soviet Policy Towards Germany During the 
Beria Interregnum. Washington, Woodtow Wilson International Center fór Scholats, 1992. (Cold War Internati
onal History Project, Working Paper No. 3.)
4 Jellemző, hogy a  budapesti nagykövetség tanácsosának a magyar pártközpont egyik osztályvezetőjével üdülés 
közben folytatott beszélgetése Moszkvában az elnökségi ülés napirendi pontja volt. Igaz, hogy csak a XXXII. 
számú, s másfelől ez az osztályvezető Kádár személyes barátai egyike volt, s a beszélgetés témája sem volt unalmas: 
személyi kérdések... Lásd A „Jelcin-dosszié”, III/24. sz. dokumentum, 204-207. pp.

20



kék felett.5 Az 1956-os szovjet iratok elsősorban a magasabb szint (Pártelnökség, titkárság, 
kormány) működésére vetnek fényt, egy sajátos területen azonban felrajzolják az alacso
nyabb szint (jelen esetben egy csatlós országban működő birodalmi képviselet -  a nagykö
vetség) működését is.

A magasabb szint tevékenysége ugyanakkor meglehetősen egyoldalúan jelenik meg: 
viszonylag bőségesen dokumentált a bemenet (input), az összes dokumentumok 80%-a 
primer, tehát a magasabb szint által „feldolgozatlan” információ: helyi közlés, alsóbb szintű 
vagy a szovjet döntéshozatali mechanizmuson kívül készült elemzés. A felsőbb szintű 
döntéshozatal közvetlen működése nem értékelhető. Nagy mennyiségű jelentés áll rendel
kezésre Budapestről, és feltehetően a gyűjtemények tartalmazzák az 1956-ban született fő 
pártelnökségi határozatokat Magyarországról. A határozatok azonban nem egyebek, mint 
a felső/alsó végrehajtó szervekés személyek számára adott,felső utasítások. Nincs az iratok 
között egyetlenegy sem, amely a pártelnökség vitáira utalna, résztvevőkre, felszólalókra, 
nézetkülönbségekre. „V szootvetsztvii sz obmenom mnyenyijami”, sz ucsotom obmena 
mnyenyijami”, „na osznove szosztojascsevoszja obmena mnyenyijami” -  a lefolyt/atott 
véleménycserének megfelelően, annak figyelembevételével, annak alapján -  visszatérő 
hivatkozás, nyelvi fordulat a Pártelnökség határozataiban.6 Nincs azonban adata vélemény- 
cseréről, nincs vitajegyzőkönyv.7 (Az amerikai dokumentumok között nagyjából hasonló 
arányban, 80%-ban fordulnak elő a primer információk valamint határozat, direktíva stb. 
jellegű iratok. Az iratok majd ötödrésze azonban olyan jegyzőkönyv vagy annak részlete, 
amely az információk alapján folyó véleménycserét magát ismerteti.)8

Mindebből következik, hogy a felső  szint működését meghatározó tényezők legtöbbje 
és a működés folyamata jobbára csak a döntéselőkészítő információk alapján, azokból 
visszakövetkeztetve határozható meg. További nehézséget jelent, hogy ebben a pillanatban 
olyan dokumentumok állnak csak rendelkezésre, amelyek a magyar kérdést rendkívül szűk 
értelemben közelítik meg: a világpolitikai kontextus éppen csak felsejlik, olyan fontos 
kérdések, mint a szuezi válság, az amerikai magatartás, a kelet-közép-európai szövetsége
sek problémái csupán érintőlegesen vagy egyáltalán nem szerepelnek. Lényegében ez áll 
a viszonylag legtöbbet említett jugoszláv kapcsolatra is. A szovjet vezetés gondolkodása, 
nyelvhasználata, egyes preferenciáik, a birodalmi és csatlós vezetések sajátos érintkezési 
stílusa, a vezérlés módja valamelyest mégis tanulmányozható a most rendelkezésre álló, 
válogatott iratok alapján is. Minden megállapítás azonban legföljebb kiinduló hipotézis a 
remélhető további rendszeres adatgyűjtéshez és -  elemzéshez.

A  hipotézisek  m egfogalm azásához segítséget nyújt az a sajátos politikai inform áció
szerzési és vá lságkezelési m echanizm us, am elyet a rendelkezésre á lló  iratok igen  jó l

5 Arthur J. Alexander: Modeling Soviet Defense Decisionmaking, in: Jifi Valenta -  William Potter (eds.): Soviet 
Decisionmaking fó r  National Security. London, Allén & Unwin, 1984.9-22. pp.

Pl. A „Jelcin-dosszié". 11/12. sz. dokumentum. 70-72. pp. Az SZKP KB Elnöksége 1956. október 31-i 
határozatából.

A magyar pártvezetés gyakorlata és iratai alapján elképzelhető, hogy jegyzőkönyvszerdí feljegyzések nem is 
készültek. Szovjet szakértőktől eredő információk szerint az elnökségi üléseken a KB Általános Osztályának 
vezetője készített rövid összefoglalókat az ülésen részt vevők, felszólalók és az elhangzott álláspontok feltünteté
sével.

Pl. a Nemzetbiztonsági Tanács, vagy az ún. Special Committee on Soviet and Related Problems akkori üléseinek 
jegyzőkönyvei, vagy ezekről szőlő vitaösszefoglalók, lásd a 2. számú jegyzetben említett kötetet.
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tükröznek. „Normális viszonyok” között a csatlós országok helyzetéről két belső hivatali 
szinten szerzett információkat a szovjet pártvezetés:

a) A felső  szintet a nagykövet (jelen esetben Jurij Andropov) jelentette, akinek 
hatáskörébe a magyar felső pártvezetéssel való kapcsolattartás tartozott, esetenként össze
foglalók készítése.9 Emellett természetesen olykor javaslatokat is tett, ezek beszámolóival 
együtt egyes esetekben közvetlenül a Pártelnökség elé kerültek. (1956. április 29. és október
14. között Andropov tíz jelentése és feljegyzése közül csak négy jutott oda, ebből egy 
alkalommal ő maga címezte a pártvezetésnek összefoglalóját, kettő pedig októberre esett, 
azt követően, hogy szeptember végén Andrej Gromiko külügyminiszterhelyettes összefog
lalót készített az Elnökségnek Andropov néhány, a válság mélyülését taglaló táviratáról.10 11 
Egyébként Andropov a Külügyminisztérium és a párt KB „Osztálya” (a külföldi kommu
nista pártokkal kapcsolatot tartó osztály11) számára készítette beszámolóit.

b) Az alsó szinten tevékenykedtek a követség beosztottai, amelyek a vezetés preferált 
részterületeiről informálódtak, bejáratott személyes kapcsolatokat tartottak (elsősorban az 
egykori moszkvai emigráció azon tagjaival, akik nem a csúcsvezetésben foglaltak helyet), 
jelentéseik pedig általában közepes szintekig jutottak csak el. Tevékenységüket néhány irat 
érzékelteti, de mivel tudatos válogatás eredményeképpen mind egy sajátos területre (írók, 
újságírók) vonatkoznak, érdemi következtetések nem vonhatók le.

Válsághelyzetek esetén a tájékozódás rendkívüli szintre emelkedett, a Pártelnökség 
ilyenkor saját kebeléből rendkívüli meghatalmazottakat, képviselőket küldött hosszabb-rö- 
videbb időre, a nyilvánosság lehetőség szerinti mellőzésével a helyszínre. A küldöttek a 
Titkárság vagy az Elnökség tagjai, a helyi legfelsőbb vezetőkkel léptek kapcsolatba, 
információkat szereztek és helyszíni intézkedési joguk is lehetett, természetesen a központ
tal való állandó egyeztetés alapján. 1956 nyarától 1956 végéig négy ilyen rendkívüli 
küldöttség járt és tevékenykedett Magyarországon:

1. Mihail Szuszlov 1956. június 7-14. (1 jelentés)
2. Anasztáz Mikojan 1956. július 13-21. (6 jelentés, ebből 1 munkatárstól: Andropov)
3. Anasztáz Mikojan és Mihail Szuszlov, ill Szeröv (KGB elnök), Malinyin (Szovjet 

Hadsereg vezérkari főnökhelyettes, lehet, hogy már korábban a helyszínen) 1956. október 
24-31. (10 jelentés, ebből 3 munkatárstól: Szeröv)

4. Mihail Szuszlov, Borisz Arisztov, Georgij Malenkov, ill. Szeröv (KGB elnök, 
október 24-től valószínűleg folyamatosan a helyszínen), Konyev (Varsói Szerződés egye
sített fegyveres erőinek parancsnoka, november 1 -tői a helyszínen) 1956. november 10-30? 
(11 jelentés, ebből 4 munkatárstól: Szeröv)

Az átadott szovjet iratok kétségkívül legfontosabb része ez a 28 dokumentum, ame
lyekben a párt felső vezetésének tagjai és/vagy közvetlen, „rendkívüli alárendeltjeik” 
jelentenek, intézkednek, tárgyalnak. Igaz, „csak” Budapesten, de legalább munka közben 
„láthatók”. A második és harmadik misszió egyes kulcsmozzanatai ráadásul az utóbbi

9 Az átadott iratok között egy ilyen jelentés található, lásd A „Jelcin-dosszié" 1/4. sz. dokumentum, 31-42. pp.
10 A„Jelcin-dosszié", 1/5. sz. dokumentum, 42-44. pp.
11 Hiányzó lapok, 28-29. pp. 7. lj.
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években nyilvánosságra hozott magyar párt- és állami dokumentumok alapján is „ellen- 
őrizhetők” 12

Feltűnő azonban, hogy az ugyanebben az időszakban sorra kerülő egyéb, magas szintű 
(szovjet Pártelnökség -  magyar PB, vagy egyes tagok) kapcsolatfelvételek, amelyek a 3. 
és 4. misszió körülményeihez képest „normálisabb viszonyok” között jöttek létre, az átadott 
iratokban alig jelennek meg! Ha csak a pártvezetői szintet vonjuk vizsgálat alá, akkor 1956. 
június és 1957. március között öt alkalomról tudunk:

1. Többoldalú pártvezetői találkozó Moszkvában 1956. jún. 22-23. Az átadott iratok 
között 1 feljegyzés, de nem az érdemi tárgyalásokról (Vorosilovtól)

2. Magyar-szovjet-jugoszláv találkozó a Krímben, 1956. szeptember -  1 jelentés, de 
post festa, Budapestről (Andropov)

3. Kádár és a szovjet elnökség találkozója, Moszkva, 1956. november 2-3. Nincs róla 
szovjet dokumentum.

4. Ötpárti értekezlet Budapesten, 1957. január 1-4. Feljegyzés az átadott dokumentu
mokban nem szerepel.

5. Szovjet-magyar párt- és kormányfői tárgyalások Moszkvában, 1957. március 
21-27. 1 jegyzőkönyv, de csak az államközi találkozó egy részletéről.13

A politikai vezetés normális és rendkívüli szintű politikai döntéshozatalát nyilvánvaló 
módon kiegészítő információkkal látták el az összefonódott párt- és állami szervezet más 
pontjai is, így például a legfontosabb önálló életet élő erőszakszervezetek, a hadsereg és a 
KGB. Mindkét intézmény reprezentált a gyűjteményben, ám csak a rendkívüli politikai 
információs/válságkezelő szint működésének napjaiban: Zsukov jelentései a fegyveres 
harcokról szólnak, Szeröv információi pedig egyetlen kivétellel rendkívüli pártmisszió 
alárendeltségében. „Hétköznapi működésük” tanulmányozásához legfeljebb elszórt adalé
kok állnak rendelkezésre. További tájékozódást jelenthetett a közvetlenül a magyar veze
tőktől érkező információ (ez pl. 1945 után külön intézményrendszer keretében, pártközi 
jellegű kapcsolatokon keresztül valósult meg, és elsősorban Rákosi személyes hatáskörébe 
tartozott), az 1956-57-es időszakban azonban úgy tűnik, hogy rendesen a szovjet nagykö
vet, követség közvetítésével bonyolódott.

12 A második misszió idejéről lásd: Mikojan felszólalása az MDP KV ülésén, 1956. július. 18. Magyar Országos 
Levéltár (MÓL) MDP-MSZMP Iratok Gyűjteménye, 276/52/35. ó. e. 17-28. pp. Mikojan jelentése ugyanerről: 
Hiányzó lapok, 59-65. pp. A harmadik misszió idejéről lásd az MDP KV 1956. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 
(részlet) és az MDP PB ülésének jegyzőkönyve, 1956. október 27-28. A kormány és a párt vezető szerveinek 
dokumentumaiból 1956. október 23.-november 4. Közzéteszi Glatz Ferenc. História, 1989.4-5. sz. 32-40. pp. A 
KV ülésén Mikojan és Szuszlov nem voltak jelen, de arról jelentést készítettek, lásd: Hiányzó lapok, 106-113. pp, 
A PB-ülésen Mikojan részt vett és felszólalt, de erről szóló beszámoló az átadott iratok között nem szerepelt.
13 Néhány esemény magyar dokumentációja ismeretes. így pl. az 1956. júniusi moszkvai megbeszélésekről 
készített beszámoló és annak vitája, MÓL MDP-MSZMP ir., 276/52/34.Ő. e. Az MDP KV 1956. június 30-i 
ülésének jegyzőkönyve. Kádár János 1956. november 3-i moszkvai tárgyalásáról MÓL Jelenkori Gyűjtemény, 
Külügyminisztérium, Horváth Imre iratai. Horváth Imre (?) kézírásos feljegyzése, 1956. nov. 3. 20 óra. (E 
dokumentumot Varga László bocsátotta rendelkezésemre, amiért itt mondok köszönetét; ugyanő ismertette a 
feljegyzést a  Magyar Hírlap 1992. október 22-i számában.) Az 1957. márciusi moszkvai tárgyalásokról Kádár 
János számolt be az Ideiglenes Intéző Bizottság és az Ideiglenes Központi Bizottság 1957. április 5-i ülésén. In: 
Kádár János -  Végakarat. Az interjút készítette és a dók. vál. Kanyő András, szerk. Veres Mária. Bp., Hírlapkiadó 
Vállalat, 1989.188-208. pp.
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A rendkívüli szint jelentéseiről összefoglalóan elmondható, hogy ezek, elsősorban a 
forradalom alatti és közvetlen utána következő napokban, számos tévedést, pontatlanságot, 
elírást tartalmaznak. Közülük több sebtében készült, datálatlan, nem jelöli meg pontosan 
az információt adó személy nevét.14 Személyek, helyszínek kerültek elő, amelyek korábban, 
a bejáratott kapcsolatrendszer során teljességgel ismeretlenek voltak a szovjet vezetők 
számára. Ellenőrizetlenül vették át megszokott magyar informátoraik (különösen jellemző 
ez az államvédelem és a BM vezetőire) tendenciózus és/vagy pánik hatása alatt született 
közléseit, elsősorban az utcai atrocitásokról.15 A hírek és közlések manipulálása megfigyel
hető szovjet részről is, Andropovnál, de főleg Szeröv, illetve Zsukov összefoglalóiban, ahol 
szembeötlően nem tettek különbséget pl. a november 4-e után ténylegesen fegyveres harcot 
folytatók és a magyar hadsereg alakulatai között. Ily módon az ellenállás méreteit felnagyítva 
igazolódott a hatalmas mérető katonai felvonulás. Ténykérdésekben tehát a szovjet iratok a 
leggondosabb forráskritikával kezelendők. Másfelől a mai olvasót megdöbbenti a jelentések -  
nemcsak a szükséghelyzetekben keletkezettek -  nyersesége, durvasága, helyenként kifejezetten 
primitív pártnyelven történt megfogalmazása és helyzetértékelése. Zavarba ejtő módon válta
kozik az alig burkolt parancs és utasítás az ezt szemlátomást kerülni igyekvő udvariassággal, 
„elvtársi” jótanács-adó, „pártszerű” megnyilvánulásokkal. E tóén például Mikojan szemláto
mást különbözött Malenkovtól, Szerövről és Andropovról nem is beszélve. Magyar részről 
ellenvéleménynek igazán fontos kérdésekben kevés nyoma van, s ha igen (pl. Rákosi 
leváltása idején Hegedűs vagy Gerő részéről, a forradalom alatt Nagy Imre esetében), akkor 
az általában a szovjet delegátusok tájékozódó jellegű magatartásának szakaszában hangzik el.

Legértékesebb és legjelentősebb forrásaink mintegy kijelölik azokat a történeti prob
lémákat és eseményeket, amelyek vonatkozásában a szovjet dokumentumok új, vagy a 
régebbieket döntő pontokon megerősítő információkat szolgáltatnak. Kronológiai rendben 
kétségtelenül a négy rendkívüli misszió időszaka a legfontosabb, vagyis

1. Az 1956 márciusától elmélyülő belpolitikai válság (az első és második rendkívüli 
misszió), az ehhez kapcsolódó utódlási krízis, vagyis Rákosi elmozdítása

2. A forradalom időszaka (harmadik misszió), az ezzel kapcsolatos döntéshozatal
3. A Kádár-kormány berendezkedése (negyedik misszió) 1956. november-december
4. Elszórt adalékok a konszolidálódó magyar vezetés és a szovjet párt mindennapi 

kapcsolatairól, különös tekintettel a Nagy Imre elleni perre.
Ez alkalommal elsősorban terjedelmi okokból csak a két első periódus vizsgálatára 

szorítkozunk.

A VÁLSÁG IDŐSZAKA 
1956. április—1956. október

Talán nem teljesen véletlen, hogy az első nagyobb jelentőségű átadott szovjet dokumentum, 
amely Andropov egy budapesti jelentését és az Elnökség ezzel kapcsolatos (egyébként 
ismeretlen tartalmú) határozatát tartalmazza, éppen 1956. április végén keletkezett. Az

14 Pl. Mikojan egyik 1956. október 26-i jelentése, amelyen nincsen keltezés, és ahol egy hosszabb fejtegetés közben 
derül fény arra, hogy a helyzetértékelést adó személy Nagy Imre. Hiányzó lapok 106-108. pp.
15 Lásd pl. Szeröv 1956. október 28-29-i jelentéseit, A „Jelcin-dosszié”, II/4. és 8. sz. dokumentumok, vagy 
Sztarovojtov alezredes beszélgetését Víg áv. őrnaggyal, uo. 11/15. sz. dokumentum.
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SZKP XX. kongresszusa hatására az előzd év végén KV-határozattal és adminisztratív 
rendszabályokkal visszaszorított pártellenzék élénk tevékenységbe kezdett az értelmiségi 
pártszervezetekben, az írószövetségben, az irodalmi sajtóban, megkezdte tevékenységét a 
Petőfi Kör.16 A szovjet pártkongresszust értékelő központi vezetőségi ülésen komoly vita 
bontakozott ki a kongresszus által felvetett legkényesebb politikai kérdés, a (természetesen 
csak a kommunisták ellen elkövetett) törvénytelenségekért való felelősség körül. A KV 
néhány tagja (Köböl József, Révai József, Horváth Márton), valamint Kádár János bírálták 
a PB addigi irányvonalát, továbbá élesen felvetették (Kádár) Farkas Mihály felelősségét, a 
bírálat azonban kimondatlanul Rákosi Mátyásra is vonatkozott.17 Az MDP PB 1956. április
5-i ülésén a felszólalók többsége -  elsősorban az írószövetség pártaggyűléséről szóló 
beszámolók hatása alatt -  „ellenséges támadásról” beszélt, amely már a pártot is elérte. 
Kovács István ennek kapcsán támadta Kádárt is, az ülés végül határozatot hozott a PB és a 
Titkárság „kádermegerősítéséről”, egyes volt szociáldemokraták bevonásáról.18 Április 
26-i zárt ülésén a Politikai Bizottság úgy döntött, hogy a KV ülésén fellépők közül Kádárt 
a Titkárságba vagy a PB-be, Révait a PB-be javasolják a következő központi vezetőségi 
ülésen.19 A pártellenzéktől szorongatott Rákosi-vezetés a Nagy Imre-vezette ellenzékkel 
szembeni közös fellépés platformján így kívánt megegyezni a „pártvezetésen belüli demok
ráciát” szorgalmazó bírálóival. A törvénytelenségekért való felelősség kérdését leszűkítet
ték Farkas Mihály „ügyére”. A KV következő, tervezett ülésén az egyes ügyekben szintén 
részes Kovács István által vezetett vizsgáló bizottság beszámolója, a Farkas elleni (bizton 
várható) határozat és a PB „megerősítése” szentesítette volna a kompromisszumot.

A szovjet vezetés rendes információs csatornái az eseményekkel egyidejűleg jelezték 
a pártellenzék erősödését, de úgy tűnik, hogy a beosztotti jelentések 10-15 napos késéssel 
jutottak el -  csupán a moszkvai külügyminisztériumig.20 Ezzel szemben a PB-t érintő 
személyi változásokról Andropov a PB ülést követő napokban jelentést tett, amelyet 4 
nappal később, 1956. május 3-án a Pártelnökség is megvitatott.21 A kitüntetett figyelem a 
szovjet pártvezetés csatlós országokkal kapcsolatos politikája egyik elsőszámú sarkpont
jának, az illető ország szűk pártvezetése összetételének, a testület működőképességének és 
hatékonyságának szólt. Ez volt a szovjet „válságérzékelés” kulcsmozzanata.

Már Andropov említett jelentése érzékeltette, hogy szovjet szemmel a PB kiegészítése 
egy utódlási harc nyitányát jelentette. Andropov Gerő és Kovács növekvőbefolyására utalt, 
s Kovácsot illetően a június elején az utódlási válság kezelésére Budapestre küldött 
rendkívüli megbízott, Szuszlov is megjegyezte zárójelentésében: ő  az, aki az „elégedetlen 
kommunisták” hangulatát a PB-ben kifejezésre juttatja.22 Moszkvából úgy tűnt: Kádár és 
Révai mögött mintha Rákosi önjelölt utódai nyomulnának előre.

16 Lásd erről Rainer M. János: Az (ró helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953-1956. Bp., Magvető 1990 
222-272. pp.
17 MÓL MDP-MSZMP ir. 276/52/33. ő. e. Jegyzőkönyv az MDP KV 1956. március 12-13-i üléséről.
18 Uo. F. 2340. Jegyzőkönyv az MDP PB 1956. április 5-i üléséről.
19 Uo. F. 2360. Jegyzőkönyv az MDP PB 1956. április 26-i zárt üléséről. A jegyzőkönyv csak a hntámiatnt 
tartalmazza, a vitát nem.
20 Hiányzó lapok, 274-277., 278-282. pp.
21A „Jelcin-dosszié”, 1/1. sz. dokumentum, 21-24. pp.
22 Hiányzó lapok, 22. p.
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Kommunista rendszerekben az egyszemélyi vezető utódlásának kérdése a fennálló 
formális szabályozás ellenére rendkívüli nehézségekkel járt. Vezetőcserére vagy súlyos 
politikai válság esetén került sor, amely lehetett nyílt (felkelés, forradalom), ill. zárt (a 
pártvezetésen belüli puccs), avagy elhalálozás következtében maga az utódlás idézhetett 
elő válságot. A legfelső vezető kijelölése, vagy legalábbis az abban való részvétel a 
„szövetségesek” esetében mindenképpen a szovjet csúcsvezetés hatáskörébe tartozott. Jól 
tudták ezt a magyar vezetők is, akik a moszkvai irányítás fegyverét megpróbálták maguk 
is felhasználni a helyi hatalmi harcokban. Rákosi és Hegedűs a Révai-Kádár jelölés 
ellenében a szovjet vezetés két olyan jellemvonására utalt, amely ennél az esetnél általáno
sabb érvényű: az antiszemitizmusra („Révai nem magyar nemzetiségű”) és az ún. rehabi- 
litáltakkal szembeni bizalmatlanságra.23 Ezen túl a biztonság kedvéért céloztak arra is, hogy 
Kádár gyanúsítható a pártellenzékkel való szimpátiával.

A Szuszlov-misszió elsősorban a PB-n belüli torzsalkodások elharapózását volt hiva
tott leszerelni. A cél az utódlási válság elkerülése volt. A magyar ügyek ekkori legfőbb 
referense leintette a Rákosi ellen intrikálókat és egyben meghúzta a felelősségfelvetés 
határait Farkas személyében: Rákosi és főként a szovjet részesség nem érinthető, az ügy 
pedig minden nyilvánosság nélkül, melléktémaként kerülhet a 2. ötéves terv irányelvei 
vitájával kifárasztott Központi Vezetőség elé. Szuszlovot nem különösebben zavarta, hogy 
1953-54-ben a szovjet pártelnökség egyértelműen Rákosit tette felelőssé a „túlkapásokért”, 
mint ahogy a Révait már 1953 előtt ért szovjet kritikát is zárójelbe tette, javasolva bevonását 
a Politikai Bizottságba. Kádár esetében úgy vélte, a döntőkérdésben, a Szovjetunióhoz való 
viszonyt illetően nyugodtak lehetnek Moszkvában, egyebekben pedig „a Politikai Bizott
ságba való beválasztása nagymértékben megnyugtatja az elégedetleneket, magát Kádárt 
pedig erkölcsileg megköti”.24

Egy hónappal később az újabb Budapestre küldött rendkívüli kiküldött, Mikojan, 
helyszíni tájékozódása során az első napon mégis javaslatot tett Rákosi eltávolítására. A 
szovjet álláspont megváltozása, amelyet Szuszlov felváltása Mikojannal is szemléltetett, 
elsősorban két okból következhetett be: Rákosi nem mutatott hajlandóságot a Titóval való 
kibékülést szorgalmazó szovjet politika egyértelmű támogatására, és ezt Vorosilovval 
folytatott beszélgetése során az Elnökség felé is jelezte,25 továbbá képtelennek bizonyult a 
megélénkülőpártellenzéki tevékenységgel szembeni erőteljes (=erőszakos) fellépésre.26 Az 
újabb szovjet misszió kirendelésének már a híre is jelezte, hogy a pártvezetésen belüli harc 
fordulathoz érkezhet: Mikojan érkezése előtt egy nappal a Politikai Bizottság ülésén Rákosi 
referátumát példátlan módon bírálták a testület tagjai.27 Hogy a június 28-án a PB, 30-án a 
KV, július 2-án a Titkárság által jóváhagyott, tervezett adminisztratív intézkedések miért

23 A „Jelcin-dosszié”, 1/1. sz. dokumentum, 22. p. A rehabilitáltakkal szembeni bizalmatlanságról lásd Veres Mária 
-  Bácher Iván : Beszélgetések Aczél Györggyel. Mozgó Világ, 1992.3. sz. 51-60. pp.
24 Hiányzó lapok, 23. p.
25 Lásd Vorosilovval való beszélgetését, A „Jelcin-dosszié”, l/II. sz. dokumentum, 24—26. pp.
26 Lásd Mikojan 1956. július 14-i táviratát Budapestről, Hiányzó lapok, 40-48. pp. Mikojan kérdésére, „miért nem 
alkalmaznak repressziót és letartóztatásokat az ellenséges elemek főkolomposaival szemben, Rákosi azt a meg
jegyzést tette, hogy a ... feszültség annyira felerősödött, hogy a letartóztatások nem segítenének.” Mikojan 
következtetése: „A párt vezetése ebben a veszélyes helyzetben gyakorlatilag teljes apátiában van. ... minden a 
Rákosi-kérdés körül csúcsosodik ki”. Uo. 41-42. pp.
27 MÓL MDP-MSZMP ir. F. 2437., 2438. Az MDP PB 1956. július 12-i ülése.
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nem lépték át a Petőfi Kör elleni sajtókampány és Déry Tibor, Tardos Tibor kizárása 
„határait”, nehezen dönthető el. Július 5-én a PB ülés határozatából végül törölték a 
Titkárság felhatalmazását „közvetlen intézkedésekre”.28 Poznan és a Petőfi Kör után 
tarthattak a letartóztatások nyomán kialakuló esetleges tömegmozgalmaktól (július első 
napjaiban több üzemben előfordultak kisebb sztrájkok? Az apparátus további eróziójától? 
Avagy az utódlási harcban Rákosi ellenfelei, ismerve a szovjet aggodalmakat, szándékosan 
„meszelték el” a vezért, akit így Mikojan gyengeséggel vádolhatott, egyengetve bukását? 
Esetleg a pártellenzék egy részének, így Nagy Imrének békés leválasztásában bizakodva, 
valamilyen „ellenzék-ellenség” osztályozás alapján?

Ami a szovjeteket illeti, őket elsősorban a Jugoszláviával való további békülés 
érdekelte, a szövetségesek vonatkozásában pedig főleg a lengyel párt már hosszabb ideje 
tartó belső vitái, amelyek riasztó végkifejlethez vezettek Poznanban.29 Mikojan első buda
pesti jelentéséből kiderült, hogy kész tervvel érkezett Budapestre: Rákosinak mennie kell 
(mindkét preferált szempont ezt kívánta), a hatalom megtartására pedig határozott admi
nisztratív és ideológiai offenzívát kell kezdeni.30 A pártellenzék aktivitásánál és tömegha
tásánál, de még a sajtóban való fellépésénél is veszélyesebb volt Moszkva számára a PB és 
a KV egységének megbomlása és az apparátus szétesése (határozatok, viták kiszivárgása 
stb.) Ebben a gondolkodásmódban az okozat (a vezetés eróziója) veszi át az ok (a társadalmi 
elégedetlenség) helyét.

A moszkvai szempont ez esetben megegyezett a budapestivel: elsődleges a személyi 
kérdés. Lázas tárgyalások vették kezdetüket: július 13-a reggel, Mikojan megérkezése és 
július 18-a, a KV-ülés kezdete között, öt nap alatt legalább 10 formális (PB) és informális 
megbeszélésre került sor, bár két teljes napról jelenleg nincsen feljegyzés. A rendkívüli 
aktivitás hátterében az állt, hogy Mikojan nem érkezett határozott személyijavaslattal. Volt 
jelöltje (Hegedűs András első titkár, Szalai Béla miniszterelnök), de a tény, hogy a „felállás” 
végül más lett, arra vall, hogy inkább az akkori általános „személyzeti politika”, a „fiatal 
(= súlytalan, és/vagy az előző kurzusban kevésbé kompromittált -  RMJ) és magyar 
nemzetiségű (= nem zsidó -  RMJ) kádereket a vezetésbe!” alkalmazásáról volt szó, 
általános irányelvként, a személyek behelyettesíthetők. Az irányvonal némileg hasonlított 
Nagy Imre 1953-as jelölésére, azzal a különbséggel, hogy szakítottak a vezetés „moszko- 
vita” személyekre való alapozásával. Utóbbit azonban Budapesten mintha el sem merték 
volna hinni.

A „királyválasztás” folyamata három lépcsőben zajlott le. Július 13-án Mikojan 
informális megbeszélésén Rákosival, Gerővel, Hegedűssel és Vég Bélával; az azt követő 
PB ülésen, amelyen Mikojan is jelen volt; majd másnap, július 14-én a PB újabb ülésén, 
amelyen viszont a szovjetek nem voltak ott. Az első alkalommal Mikojan vetette fel Rákosi 
távozását, majd megtette javaslatát. Ezt hárman ellenezték: Hegedűs Gerőt, Rákosi és Gerő 
Kádár Jánost javasolta első titkárnak, igaz, fenntartásokkal. Gerő jelölését -  amely ellen

28 Uo. F. 2431. Az MDP PB 1956. július 5-i ülése.
29

Lásd erről M. K. Dziewanowski: The Communist Party o f Poland. New York, Harvard Univ. Press, 1976., 
Teresa Toranska: Oni. Sztálin lengyel bábjai. Bp„ AB Független Kiadó, 1987., Wolfgang Leonhard: The Kremlin 
Since Stalin. New York, Praeger, 1962., Hajdú Tibor: 1956 nemzetközi háttere. Társadalmi Szemle, 1989.8-9. sz. 
és uő: 1956-M agyarország a szuperhatalmak játékterén. Valóság, 1990.12. sz.
30 Hiányzó lapok, 43. p. Mikojan javaslatával egyezd a PB ülésén elfogadott határozat, lásd uo. 45-46. pp.
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mintha Mikojan nem tett volna ellenvetést -  Rákosi és Vég, Kádárét Hegedűs ellenezte. Itt 
az eljárás megfeneklett, Mikojan pedig a második lépcsőben, a PB 13-i ülésén megelégedett 
Rákosi menesztésének véglegesítésével.31

Kádár jelölése érzékelhetően kényszeredett, s valószínűleg csak annak kitapogatására 
szolgált: a kritikus irányvonalat vajon az oroszok mennyire kívánják a PB-be integrálni? 
Andropov egy korábbi jelentése utalt rá, hogy a magyar vezetőkben élt bizonyos aggodalom 
aziránt, hogy a XX. kongresszust követő helyzetben és az SZKP KB személyi kultuszról 
szóló nyilvános határozata után a szovjetek ismét előveszik Nagy Imrét.32. Mikojan a PB 
július 13-i ülésén félreérthetetlenné tette, hogy Nagy részére legfeljebb a pártba való 
visszavétel elképzelhető, ha „változtat magatartásán”. A magyar résztvevők ezt meg
könnyebbülve megtódították: „a jelenlegi helyzetben” ezt sem lehet, „majd egy idő után, 
ha tesz egy sor lépést a párt javára és hibái kijavításának irányában, akkor vissza lehet 
venni”. Kovács István külön Mikojan lelkére kötötte, hogy ezt ő  maga közölje Nagy 
Imrével.33

A július 14-i PB-n Mikojan nem vett részt, valószínűleg azzal a szándékkal, hogy most 
már egyezzenek meg a magyar vezetők maguk között, kit támogat mindenki. Kádár 
jelölését az első alkalommal biztosan nem támogatta, de nem is vette félvállról. A PB ülés 
alatt hosszú beszélgetést folytatott vele. Kádár elsősorban Rákosit támadta -  talán nem 
tudván, hogy már az utód kijelölése van soron -  míg Mikojant a pártvezetés belviszonyai 
és Kádár múltja érdekelte.34

A szovjet különleges kiküldött tehát számításba vette Kádárt, de alapérdeke a magyar 
vezetés „összhangja” maradt. Bizonyára senki nem kívánta Moszkvában az 1953-as helyzet 
megismétlődését, amikor a szovjet jelöltet, Nagy Imrét Rákosi és a PB többsége ellenér
zéssel fogadta. A magyar vezetők pedig még a szovjeteknél is inkább szovjet fejjel 
gondolkoztak. Rákosi után Gerő következett a rangsorban, erre vonatkozóan bizonyára 
egyeztetett is Hegedűssel, aki amúgy is Gerő „felfedezettje volt”. Július 14-én a PB-ben a 
már de facto leváltott Rákosi kényszeredett javaslata Kádárra nézve nem sokat számíthatott. 
Gerő viszont Kádár helyett ezúttal Hegedűst ajánlotta, akiről jól tudta, hogy már korábban 
nála jóval határozottabban elutasította a jelölést. Ebben a helyzetben Hegedűs javaslata 
Gerő első titkárságáról elnyerte a többséget. Mikojan érzékelte a játszma taktikai elemeit, 
de Moszkva bizonyosan áldását adta Gerő személyére.35 Nem maradt más hátra, mint a 
Gerő személye ellen berzenkedő KV tagok előzetes meggyúrása, amely e nehéz kérdés 
eldöntése nyomán nem volt egyéb rutinfeladatnál.36

A személyi válság megoldódni látszott. A KV ülés kiérdemelte Mikojan dicséretét, a 
legtöbben „jól szerepeltek”, még az ún. „ellenzéki szónokok” is. Tetszett neki a nyílt,

31 Hiányzó lapok, 40-46. pp., és uo. 47-48. pp. 4. lj. Mikojan Rákosi menesztéséről szőlő jelentését még aznap 
továbbították Moszkvába.
32 Uo. 37-38. pp.
33 Uo. 44. p. Mikojan és Nagy Imre beszélgetéséről szóló szovjet dokumentum egyelőre nem ismeretes.
34 Uo. 49-56. pp.
35 Hiányzó lapok, 57-58. pp. Az utód személyéről szóló feljegyzéseket (legalább három jelentést, uo. 47-48. pp. 
4. lj., 49-56. pp., 57-58. pp.) július 16-án továbbították Moszkvába. Hegedűs András erről szóló visszaemlékezését 
lásd uő: A történelem és a hatalom igézetében. Életrajzi elemzések. Bp., Kossuth, 1988.266-268. pp.
36 Uo. 59-61. pp.
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kritikus hang, amellyel sokan bírálták Gerő .jellembeli hibáit” (de ellenjelölt nélkül, 
egyhangúlag megválasztották első titkárnak). A pártaktíva tájékoztatását „általában jól 
szervezték meg”, s a Farkas-ügyben is kedvező végkifejletre került sor: legszigorúbb 
pártbüntetést kapott, noha „megérdemelné, hogy felnégyeljék”.37 A második rendkívüli 
misszió véget ért. Az utódlás válságát sikerült megoldani, utolsó jelentésében Mikojan már 
igazi sikerpropagandistaként a „rohamosan változó hangulatról” szólt, aminek volt is 
bizonyos alapja: a megkönnyebbülés a bölcs vezér távozta nyomán.38 Az ellenzékkel 
kapcsolatban Mikojan erőteljes fellépést sürgető megfogalmazásai eléggé egyértelművé 
tették, hogy ezt a másodrendű kérdést hogyan kellene megoldani. Ez azonban most már 
csak tanács volt, a július 13-i akciótervet Mikojan nem szorgalmazta tovább. Nem hagyott 
viszont sok kétséget a szovjetek áltálános felfogását illetően. Megérkezése napján a PB-ben
kijelentette: ..... a magyarországi helyzet miatt Központi Bizottságunkban és az egész
szocialista táboron belül nyugtalanság tapasztalható, amely abból indul ki, hogy nem 
engedhető meg, hogy Magyarországon bármiféle váratlan, kellemetlen esemény történjék. 
...ha bármiféle segítségre -  tanácsra vagy más egyébre -  van szükség, akkor Központi 
Bizottságunk kész segítő kezet nyújtani a magyar elvtársaknak, hogy rendbe hozzák a 
helyzetet”.39 (Kiem. tőlem -  RMJ.)

1956 OKTÓBERE

A kellemetlen események a Moszkvában vártnál bizonnyal hamarabb következtek be, ha 
nem is váratlanul. A KGB már közvetlenül a nagyon jól sikerült plénum után azt jelezte, 
hogy az ellenzék folytatja tevékenységét, Andropov 1956. augusztus 30-án terjedelmes 
elemzést küldött a magyar helyzetről, felhíva a figyelmet a sajtó bíráló cikkeire. A 
jugoszlávok hideg magatartását Magyarország irányában valószínűleg Andropov beszél
getőpartnerei, Gerő és társai tették szóvá. Ezt Moszkvában nem szívesen vették, mert 
Jugoszláviával és személyesen Titóval a viszony ebben az időben mind szívélyesebben 
alakult. Ősszel a lengyel helyzet, a közel-keleti feszültség élesedése kötötte le figyelmüket. 
Szeptember végén azonban a moszkvai Külügyminisztérium rövid, de vészjósló összefog
lalót készített Andropov jelentéseiből az Elnökség számára, amelyben már az MDP vezetőit 
vádolja engedményekkel a hatalom kérdésében, és Pándi Pál Erdélyről szóló cikkei kapcsán 
a táboron belüli konfliktus rémét festi fel.40 Október 12-i jelentésében Andropov Gerő 
tájékoztatása alapján lényegében összefoglalta a pártellenzéken immár túllépő tömegmoz
galom szovjetellenes követeléseit, és hangsúlyozta, hogy nem csupán a pártvezetés válik 
mind bizonytalanabbá, de a közhangulat elérte az államvédelem és a hadsereg egyes köreit 
is. „Ha barátaink továbbra is folytatják az ellenállás elkerülésének politikáját, egyértelműen

37 Hiányzó lapok, 59-61. pp.
38 Uo. 65. p.
39 Hiányzó lapok, 40. p.
40 A KGB jelentését lásd A „Jelcin-dosszié", 1/3. sz. dokumentum, 29-31. pp. Andropov összefoglalója uo. 1/4., 
31-41. pp. A Külügyminisztérium összefoglalója uo. 1/5.42-44. pp.
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lehetségesnek tartjuk, hogy Nagy Imre a párt és az ország vezetője lesz” -  figyelmeztetett 
Andropov, s jelzése másnap az Elnökség asztalára került.41

A rendelkezésre álló töredékes dokumentumok alapján is állítható, hogy a szovjet 
pártvezetés komoly jelzéseket kapott a magyarországi feszültség fokozódásáról. Tekintve 
azonban, hogy láthatóan nemigen gondolkodott társadalmi mozgalmakban, legfeljebb 
többé-kevésbé szűk politikai csoportok dualizmusában (pártvezetés -  ellenség/ellenzék), 
és Budapesten legfelsőbb szinten jóváhagyott PB tevékenykedett, az „ellenállást” tőlük 
várták. Nagyon jellemző ezzel kapcsolatosan Hruscsov szóhasználata, amelyet a cseh 
kommunista párt vezetőjének személyi titkára örökített meg 1956. október 24-én, amikor 
Moszkvában a szovjet pártvezér tájékoztatta kissé megcsappant számban megjelenő szö
vetségeseit a lengyel és magyar helyzetről: „Hruscsov elvtárs közölte, nem érti, mit művel 
Gerő elvtárs, Hegedűs elvtárs és a többiek.”42

Hruscsov október 24-i tájékoztatása Andropov október 24-i jelentésén és a nyomban 
Magyarországra menesztett rendkívüli bizottság első beszámolóján alapult43 A bizottság 
fő feladata a korábbiakhoz hasonlóan a tájékozódás, majd a válsághelyzetből adódó 
személyi változások „levezénylése” lehetett. Az egyéb vonatkozások (a megmozdulás 
elfojtása és a felelősökkel való elbánás) a kiegészítő (nem elnökségi szintű) tagok: Szeröv 
KGB-főnök és Malinyin vezérkari főnökhelyettes feladatkörébe tartozott. Hogy a nyári 
rendkívüli missziók esetétől gyökeresen eltérő szituáció alakult ki, azt már csak abból is 
érzékelhették az emisszáriusok, hogy a változtatásokkal egyszerűen nem várták meg őket. 
A pillanatnyi legfontosabb poszton, a pártfőtitkárén azonban egyelőre nem történt változás.

Az első rendkívüli szintű szovjet helyszíni jelentés szembeötlően optimistán ítélte meg 
a helyzetet: az október 23-i tüntetés és az éjszaka kitört fegyveres felkelés méreteit a 
magyarok „túlbecsülték”. Mindez Moszkvából, ahol a figyelem még mindig a lengyel 
pártválság megoldására összpontosult, még kedvezőbbnek tűnt. Mikojanék jelentéséből 
még kiviláglik, hogy Gerő és Nagy Imre között a szovjetek tájékoztatása során két 
kérdésben is feszültségről árulkodó szóváltás támadt: Nagy Imre szóvá tette a politikai 
válaszlépések késedelmes, illetve hibás voltát („ha a tömeghez már korábban szóltak volna 
és a nagygyűlés előtt vagy alatt bejelentették volna a vezetésben végrehajtott változásokat, 
az események nem fajultak volna idáig”)44 és érzékeltette, hogy Gerő leváltását nem a 
politikai vezetés berkeiből, hanem „alulról” követelik. Mikojanék nem kommentálták e 
közléseket, talán nem is értették pontosan, Hruscsov viszont már csak a magyar vezetésben 
uralkodó „teljes nézetazonosságról” tájékoztatott45

41 Lásd Hiányzó lapok, 83-90. pp. Andropov 1956. október 12-i távirata a Geróvel folytatott beszélgetésről. Idézet 
helye 89-90. pp.
42 Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet. Közli: Hajdú Tibor. In: Évkönyv I. Bp., 1956-os Intézet, 1992. 
153. p.
43 Mikojan és Szuszlov beszámolóját lásd: A „Jelcin-dosszié", 11/1. sz. dokumentum, 47-50. pp. Andropov 
jelentése nem szerepel az átadott és megjelent iratok között, de tartalmára utal Mikojanék jelentése (uo. 49. p.: 
„Nem közöljük itt a párt és a kormány vezetésében végrehajtott személyi változtatásokra vonatkozó információt, 
mivel ezt a nagykövetség már megküldte Moszkvába.” Vö. Hruscsov tájékoztatójával, Az 1956. október 24-i 
moszkvai értekezlet, i. m. 153-154. pp.)
44 A „ Jelcin-dosszié", II/l. sz. dokumentum, 49. p.
45 Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet, i. m. 155. p.
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A személyi változások utólagos egyeztetése miatt feltételezhető, hogy a részben 
megújult magyar vezetés és a szovjetek között eleve bizonyos feszültség lépett fel. Moszk
vában Hruscsov a vezetésbe bevont pártellenzékieket nem különösebben kedvező szavak
kal jellemezte. Nagy Imrét október 24-én Mikojanék -  a múltat nem is érintve -  valósággal 
kérdőre vonták. A misszió második napján, október 25-én, a feszültség tovább fokozódott. 
Gerő leváltása ugyan birodalmi normák szerint, szovjet asszisztenciával ment végbe, de 
Nagy Imre október 25-e délutáni rádióbeszédének egy passzusát, amely a szovjet csapatok 
kivonásának kérdését említette, kifejezetten a PB és a szovjetek együttes határozata ellenére 
mondotta el. Az inkriminált mondat így hangzott: „A magyar kormány tárgyalásokat fog 
kezdeményezni a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek 
között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-szovjet 
barátság, a proletár internacionalizmus alapján”, persze csak a rend helyreállítása után.46 
Az adott kontextusban és a harcok folytatódása, a sortüzek stb. miatt Nagy közlése 
semmiféle hatást nem gyakorolt ekkor az események menetére. Jellemző módon a szovjetek 
Nagy utalását „megdöbbentőnek” tartották.47 Másnap, október 26-án a kormány átalakítását 
Nagy ismét csak Mikojanék megkerülésével teijesztette elő a PB-ben, utólagos indoklásá
ban pedig óvatosan felvetette az addigi politikai irányvonal megváltoztatásának szükséges
ségét. Noha a Központi Vezetőség 26-i ülésén Donáth Ferenc és Losonczy Géza hasonló 
indítványát nagy többséggel elutasította (az oroszok erről tudomást szerezve letartóztatá
sukat javasolták)48 Nagy az ülés után -  így Mikojanék -  „elismételte nekünk a korábban 
mondottakat... a cselekvés két lehetséges útjáról. Úgy határoztunk -  mondta Nagy Imre, 
hogy a lázadás fegyveres elfojtása mellett a megbékélést, az értelmiség és a néptömegek 
megnyerését szolgáló politikát fogunk folytatni, elébe megyünk a népi mozgalomnak és a 
nemzeti érzéseknek, hogy élére álljunk ennek a népi mozgalomnak, és ezáltal szétverjük 
az ellenforradalmárokat, és megőrizzük a népi demokratikus rendszert. A másik út az,... 
hogy a néptömegek továbbra is ellenük lesznek, és ők kénytelenek lennének a csak a szovjet 
csapatokra és a néptől elszigetelt párt egy részére támaszkodni, ez az út tragikus volna.. .”49 
Nagy Imre ugyancsak a szovjet vezetők álláspontja ellenére nem zárkózott el az ÁVH 
megszüntetésének követelésétől, ellenezte a kijárási tilalmat stb.

Október 26-a a szovjet dokumentumok tükrében, a nem formális tárgyalások alapján 
határozottan fordulatjellegűnek tűnik. Egyrészt ekkor alakult ki Nagy Imre politikai meg
oldást kereső irányvonala, amely a korábban hittnél erőteljesebbnek tűnik, és legalábbis 
megkérdőjelezi azt a korábbi véleményt, hogy Nagy kizárólag pártszerűségből, a helyzetet 
félreismerve, zavarodottan „zárta be magát a Pártközpontba”. Ebben a helyzetképben azért 
bizonyára sok igazság van,50 de felvázolható a miniszterelnök magatartásának egy másik 
vonulata is. Nagy eszerint látva egyfelől Gerőék katasztrófapolitikáját, s számot vetve azzal

46 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. -  november 9. Bp., Nyilvánossás Klub -  
Századvég Kiadó, 1989.72. p.
47 A „Jelcin-dosszié", II/2. sz. dokumentum, 51. p.
48 Hiányzó lapok, 109-110. pp.
49 Hiányzó lapok, 111. p.
50

Megerősítik Mikojanék egyes jelentései és különösen Donáth Ferenc újonnan előkerült snagovi visszaemléke
zései, lásd Donáth Ferenc: A forradalom első napjai. In: A Márciusi Fronttól Monorig. Szerk. Szabó Judit és Valuch 
Tibor. Bp„ MTA Közgazdaságtudományi Intézet -  Századvég Kiadó, 1992.99-119. pp.
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a ténnyel, hogy a szovjetek nem tervezik visszavételét a vezetésbe, továbbá, hogy bármilyen 
végkifejlet esetén ő  lesz a felelős,51 felhasználta az alkalmat a helyzet kedvező befolyáso
lására. Amiben tévedett, az inkább saját személyes súlya, népszerűségének ereje, amely 
sem október 23-án a Parlament előtt, sem későbbi kibontakozást ígérő rádióbeszédeiben 
nem bizonyult elégségesnek a kibontakozásra. Folytatta azonban a küzdelmet a pártveze
tésben. Itt először szintén kudarcot vallott: képtelennek bizonyult a legfőbb akadály, Gerő 
eltávolítására október 24-re virradóra,52 25-e, az akadály elhárulta után látva, hogy immár 
ez sem elég a kibontakozáshoz, hozzálátott az új kormány megszervezéséhez -  ebben ismét 
engedményeket kellett tennie, hisz sem Szilágyi József, sem Kopácsi, sem Kardos László 
jelölése nem „ment át”. 26-ra érett meg benne a meggyőződés, hogy új politikai irányvo
nalra van szükség, ehhez támogatást a delegációk közvetítette tömegnyomásból és a 
pártellenzék képviselőinek fellépéséből nyert. A váltást, bár fenntartásokkal, de támogatta 
Kádár is.53 54

Másfelől ez az a nap, amikor az eddigi jelentéseik alapján inkább tájékozódó szovjet 
küldöttség első ízben fogalmaz meg következtetéseket, mégpedig mind Budapest, mind 
Moszkva felé. Az Elnökségnek Mikojan és Szuszlov a Nagy Imre-féle irányvonal elfoga
dását javasolták, ideértve a katonai intézkedések helyett inkább „a munkástömegek meg
nyerését” célzó engedményeket, a kormány átalakítását „bizonyos számú kispolgári de
mokrata” (értsd: más pártbéli) miniszter bevonásával. A magyar vezetésről viszont már 
csak azt közölték, hogy annak „többsége” szilárd, és „nem kapituláns”, „figyelembe kell 
azonban venni Nagy Imre ingadozásait, aki opportunista természetének következtében nem 
tudja, hol álljon meg az engedményekben”. Bár ennek nyoma egyelőre nincsen, elképzel
hető, hogy ez a helyzetértékelés elindíthatott Moszkvában egy második katonai akció 
előkészítésére irányuló előkészületeket. Mikojanék erre a helyszínről is utaltak, ti. a 
„kapituláns helyi kormányok” (értsd: a radikális helyi önszerveződések, nagyvárosi forra
dalmi bizottságok) „ellen a leghatározottabb, nemcsak politikai, hanem katonai lépése
ket fogjuk tenni” .55 Végérvényes, egyértelmű politikai döntés azonban erről még aligha 
született.

A szovjetek tehát 26-án elfogadták a Nagy-féle kibontakozási forgatókönyvet, felte
hetően kivárási szándékkal. Egyértelműen jelezték azonban ugyanekkor a megegyezések 
határait is: „A magunk részéről figyelmeztettük őket, hogy semmiféle további engedményt 
nem lehet tenni, ellenkező esetben az a hatalom bukásához fog vezetni.... a szovjet csapatok 
kivonása elkerülhetetlenül az amerikai csapatok bevonulásához vezet. Mint korábban, most 
is azt tartjuk lehetségesnek, hogy a szovjet csapatok a rend helyreállítása után rövid időn 
belül visszavonulnak bázisaikra”.56

A további történések egyértelművé teszik, hogy a 26-i esti beszélgetésből mindenki 
más és más következtetést vont le. Nagy Imre a szovjet álláspont rugalmasnak tűnő elemeire

51 Ezt Moszkvában feltétlenül így gondolták, és Andropov október 23. előtti jelentéseiben uralkodó ez a beállítás.
52 MÓL Jelenkori Gyűjtemény, XX-5-h. Nagy Imre és társai pere, Vizsgálati iratok, 1. kötet. 78-81. pp. Nagy 
Imre kihallgatási jegyzőkönyve 1957. június 14.
53 Hiányzó lapok, 109-110. pp.
54 Uo. 112-113. pp.
55 Uo. 113. p.
56 Uo. 112. p.
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koncentrált a továbbiakban, a Gerő-Hegedüs-féle sztálinisták a szigorú megfogalmazások
ból kiindulva további katonai lépéseket szorgalmaztak, egészen 28-a hajnalig, amikor 
megkísérelték a Corvin köz elleni totális támadás beindítását. A szovjetek viszont ettől 
kezdve elsősorban a vezetés egységére és a jelzett határok betartására figyeltek.

Moszkva rövid távú érdeke nyilvánvalóan a roppantul kiéleződött, válságos magyar 
helyzet csillapítása volt. Ez nyert kifejezést a katonai lépések korlátozott voltában, olyan 
politikai engedmények tételében, amelyek október 23-a nélkül a legsúlyosabb jobboldali 
elhajlásnak számítottak volna. A „tábor” egybentartása, a jugoszláv kibékülési folyamat, 
az arab térség új kihívásai mind ezt indokolták. A túlságosan durva fellépésnek gátat szabott 
a kiszamithatatlan következményektől való bizonyos fokú félelem is: az amerikai csapatok 
bevonulásának gyakori emlegetése talán erre is utal.

Utal azonban a hosszú távú érdekekre is. 1945 után feltétlenül axióma érvényű 
Moszkva számára a határos országokban politikailag és katonailag a Szovjetunió iránt 
lojális és kiszámítható vezetés létezése. A hidegháború kiéleződésével a katonai mellett a 
politikai igazodás is követelménnyé változott, legfeljebb annak határai váltak hol szűkebbé, 
hol valamivel tágabbá. Nagy Imre tragikus helyzetét éppen az jellemzi, hogy egyfelől tudta! 
hogy e határokat a forradalmi nép nem fogja tiszteletben tartani, különösen nem a vele 
szemben fellépő szovjet hadsereggel szemben nem, másfelől őm aga a XX. kongresszus 
után jóval nagyobb rugalmasságot feltételezett a szovjet vezetés részéről ezen a téren is.

Hosszú távú érdekeik biztosítását a szovjetek legmagasabb szinten három intézmény
ben látták. Először, egységes és cselekvőképes kommunista pártvezetésben vagy más 
politikai központban. Másodszor, ütőképes és szilárd állambiztonsági erőkben. Harmad
szor, lojális és fegyelmezett katonai vezetésben. A három közül akár egyetlen megrendülése 
kiválthatott politikai beavatkozást, tünetegyüttes esetén ez radikális, katonai formát öltött.

Nagy Imre megpróbálta tehát e három tényezőt újra felépíteni úgy, hogy közben 
mindez megfeleljen a felkelt nép és különösen a radikális nemzeti forradalmi szervezetek 
(felkelők, bizottságok) követeléseinek. Nagy Imre, mint egy kis ország elhivatott vezetője, 
nem tehette meg, hogy egy népmozgalmat figyelmen kívül hagyva, csak a (nagy)hatalmi’ 
politika szempontjai szerint gondolkozzon, személyiségéből adódóan még csak alá sem 
tudta, akarta rendelni azt. Egy szuperhatalom vezetői esetében azonban a kizárólag a 
hosszú és rövid távú hatalmi érdekek szabták meg, figyelembe veszik-e a döntésnél egy 
csatlós ország társadalmi mozgalmait.

Évtizedeken keresztül tartotta magát a feltételezés, hogy Nagy Imre és Mikojan 
valamiféle egyezséget kötött a kibontakozás „minimumáról”, s azóta tart a vita, hogy vajon 
abban mi foglaltatott: csak a többpártrendszer, vagy esetleg a szovjetek kivonása, a Varsói 
Szerződés felmondása is. Az új szovjet források arra mutatnak, hogy a legfeljebb informális 
megállapodás az október 26-i keretek között történt. Abban még sem a többpártrendszer 
nem szerepelt (csak más pártbeliek bevonása a kormányba), még kevésbé a csapatkivonás. 
A 28-án reggel Mikojan jelenlétében és részvételével vitatkozó Politikai Bizottság töredé
kes jegyzőkönyve a 26-i platform elfogadtatását szemlélteti a PB-vel, a végsőkig kitartó 
Gerővel és Hegedűssel szemben.57 Ezenkívül Nagy Imre kísérletét arra, hogy a politikai 51 * *

51 A z  ülés jegyzőkönyvét lásd: História. 1989.4-5. sz. 36-40. pp. Hegedűs András már említett visszaemlékezé
sében némileg összekeverve a dátumokat, saját felszólalását az ÁVH feloszlatása, helyesebben harcból való
kivonása ellenében két nappal előbbre, 26-ra teszi. Lásd Hegedűs András i. m. 297-307. pp.
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kibontakozás alapján egységes pártvezetést hozzon létre. Mikojan elszórt megjegyzései 
arra mutatnak, hogy az adott pillanatban, mellényzsebben egy más ütőkártyával, maga is 
ezt tartotta fontosnak.

Október 28-án csak két ponton léptek túl a 26-án este megfogalmazott állásponton. 
Először, a szovjetek hozzájárultak a tűzszünethez és csapataik Budapestről való kivonásá
hoz a felkelő gócok, elsősorban a Corvin felszámolása nélkül. Másodszor a kibontakozási 
tervet az ülésen előterjesztő Kádár János azt javasolta, hogy az új kormánynyilatkozatba 
vegyék bele Nagy Imre október 25-i mondatát a szovjet csapatok Magyarországról való 
későbbi kivonásáról. Azt Kádár elfogadta, hogy ennek megvalósítása „a Szovjetunió 
kizárólagos döntésétől függ”.58 25-én és 26-án ez a mondat éles szovjet ellenkezést váltott 
ki. Most Mikojan a PB-ben nem emelt kifogást ellene. A hosszabb távú érdekeknek 
közvetlenül nem mondott ellent (csak tárgyalási kezdeményezésről esett szó, nem kivonás
ról), az érdekek biztosítására hivatott struktúrákat (elsősorban a szovjet szempontból a 
legfontosabbat, a párt vezetését) pedig pillanatnyilag megszilárdíthatta.

Az ülésen viszonylag későn hozzászóló Nagy Imre ebből a megengedő hozzáállásból 
szemmel látható erőt merített. Magabiztos lett, még a szovjetekkel szemben is: „Mikojan 
elvtárs felém fordult, és azt mondta, szilárdabban kell állni. Én ott nem fogok szilárdan 
állni, ahol a párt érdekei továbbmenést követelnek. Sem ott nem álltam szilárdan, amit a 
KV és amit a PB képviselt. Amikor helyes volt, ugyanazt képviseltem, amit akkor és ma 
i s . ... A nagy, hatalmas népi erőknek, amelyek mozgásban vannak, az élére kell állni. Ez 
azonban csak úgy lehet, ha úgy értékeljük az eseményeket, mint mi.”59 Most már minden 
azon múlt, hogy a külön-külön utakon járó, másként gondolkozó szereplők meddig mennek 
el saját útjukon, s meddig veszik figyelembe a másik érveit. Maradjunk most a szovjet fél 
szempontjainál.

Október 29-én és 30-án a szovjet megbízottak széteső pártvezetéssel találkoztak, 
amely az eseményeket kevéssé tartotta ellenőrzése alatt. A másik döntési centrum, a 
kormány mintha nem érdekelné őket. Azt a számukra releváns vezetésből csak Nagy Imre 
határozta meg, és benne nem bíztak feltétlenül. A „kispolgári elemek bevonása” (=többpárti 
koalíció) fokozta ezt a benyomást. Mai szemmel talán furcsának tűnik, hogy olyan szinte 
szimbolikus jelentőségű eseménynek, mint a Szabad Nép székház elfoglalása, Mikojanék 
mekkora jelentőséget tulajdonítottak. Valójában, mint október 30-i jelentésükben megfo
galmazták, a tömegkommunikáció és a hírközlés feletti ellenőrzés elvesztését érzékelték. 
Hasonlóan a kerületi pártbizottságok elfoglalása esetében nem annyira a konkrét esemény, 
mint a helyi pártapparátus szétesése keltett aggodalmat.60 Ezt az aggodalmat csak fokozták 
a belügyi hálózatokon október 28-tól érkező hírek a radikális vidéki önszerveződések 
létrejöttéről.61 62 Október 29-én kelt jelentésében Szeröv drámai hangon ecsetelte a Belügy
minisztérium, különösen az államvédelem összeomlását A jelentés erősen eltúlzott ada
tokat közölt az államvédelmisek elleni atrocitásokról.

58 História, 1989.4-5. sz. 37. p.
59 Uo. 1989.4-5. sz. 39. p.
60 A „ Jelcin-dosszié”, II/7. sz. dokumentum, 60-61. pp. Mikojan és Szuszlov 1956. október29-i jelentése. Hiányzó 
lapok, 125-126. pp. Uők 1956. október 30-i jelentése.
61 Uo. II/4. sz. dokumentum, 54-55. pp. Szeröv október 28-i jelentése.
62 Uo. II/8. sz. dokumentum. 62-64. pp.
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Ezekben a napokban nincs nyoma a szovjet rendkívüli megbízottak és Nagy Imre, 
valamint kormányának tagjai közötti megbeszéléseknek, kivéve Tildy és Mikojan október 
31-e délelőtti megbeszélését. Ez „baráti légkörben” zajlott ugyan le, de már a moszkvai 
döntés napján. Az utolsó figyelembe vehető helyi jelzések október 29-én és 30-án a szovjet 
szempontból vitális intézményrendszerek összeomlását jelezték. Bár ez a jelentésekből 
közvetlenül kivehetetlen, jól tudjuk, hogy éppen ezekben a napokban a szuezi háború 
kitörése és az amerikai be nem avatkozás nyomatékos jelzése64 külső szempontból is zöld 
jelzést adott egy újabb katonai beavatkozás előkészítésére. A helyi rendkívüli megbízottak 
semmiféle ezt kizáró közlést nem adtak utolsó jelentéseikben. Sőt ellenkezőleg: a Szabad 
Nép székház, a Corvin elleni katonai akciók elrendelésének terve Mikojanék október 
29-30-i jelentéseiben úgy szerepelt, mintha tűzszünet nem is létezne. 30-án kifejezetten 
utalnak egy hamarosan meghozandó politikai és katonai döntésre, amelynek kapcsán 
„Konyev elvtársnak haladéktalanul Magyarországra kell jönnie”.65 Katonai iratok híján is 
elég világos a döntés katonai részét illető pillanatnyi álláspont: Mikojan Budapesten és 
Zsukov Moszkvában (utóbbi Bohlen amerikai nagykövettel beszélgetve) úgy vélte, a 
jelenleg Magyarországon tartózkodó szovjet erők „elégségesek”. Persze csak akkor, teszi 
hozzá a főmegbízott Budapestről, ha a magyar csapatok, amelyek „mindeddig várakozó 
álláspontot foglaltak el”, „nem tanúsítanak ellenséges magatartást”.66 67 Ennek lehetőségét 
Mikojan jelentése tartalmazta, s talán utolsó budapesti napjaikban a Köztársaság téren a 
felkelők mellé álló páncélosok magatartása részben megerősíthette.

Ahogyan már arról szó esett, a moszkvai döntéshozatal folyamatáról közvetlen hír
adást a nyilvánosságra került szovjet források nem tartalmaznak. Október 31-én, kétnapos 
ülésezés nyomán mindenesetre az Elnökség megbízta Zsukovot, dolgozza ki a (katonai) 
intézkedések tervét, a titkárság pedig megbízást kapott a szükséges dokumentumok elké
szítésére. A pillanatnyi helyzetmegítélést szerencsére nagyon pontosan megvilágítja a 
moszkvai pártvezetés távirata a magyar helyzet miatt aggódó Togliatti olasz kommunista 
pártvezetőnek: „Egyetértünk Önnel a magyarországi helyzet értékelésében és abban a 
helyzetmegítélésben, hogy a magyar kormány reakciós irányba tolódik el. Információink 
szerint Nagy kettős játékot játszik és egyre inkább a reakciós erők befolyása alá kerül. 
Egyelőre nem lépünk fe l nyíltan Nagy ellen, de nem nyugszunk bele a reakciós fordulatba."

A  határozatok szűkszavúsága ellenére világosan kirajzolódik az alapvető politikai 
döntés kivitelezésének hármas útja.

1. A katonai intézkedések Zsukov, majd november 1-től a Magyarországra utazó 
Konyev marsall feladatkörébe tartoztak. Zsukov november 4. utáni jelentéseiből kiderül,

63 MÓL Jelenkori Gyűjtemény, XX-5-h. Nagy Imre és társai pere, Vizsgálati ir. 19. köt. Tildy Zoltán 1957 május
28-i kihallgatása. '

64 Lásd Foreign Relations o fthe United States 1955-1957. Vol. XXV. Eastern Europe. 134. sz. dokumentum, 
328. p.
65 Hiányzó lapok, 126. p.

Mikojan jelentése: Hiányzó lapok, 126. p. Bohlen jelentése Washingtonba in: Foreign Relations 138 sz 
dokumentum, 335-338. pp.
67 A „Jelcin-dosszié", 11/12. sz. dokumentum, 70-74. pp.
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hogy a korábbi állásponttal ellentétes döntés született: mivel a teljes magyar hadsereget 
(potenciális) ellenségként vették számításba, csapaterősítéseket kellett küldeni.68

2. A nemzetközi előkészítés, a szövetségesek tájékoztatása feladatát maga Hruscsov, 
továbbá Malenkov és Molotov vállalták magukra, ennek részletei, a kínaiakkal folytatott 
moszkvai, a lengyelekkel való breszti, és a Titóval való brioni tárgyalások ismeretesek. A 
határozat maga a kínaiakkal való konzultáció eredményeként született, amit Kína súlya a 
kommunista világban indokolt, továbbá a kínai különvélemény a desztalinizáció kérdésé
ben éppúgy, mint a csak tíz nappal korábbi esetleges lengyelországi katonai fellépéssel 
kapcsolatban. Kína most -  legalábbis Hruscsov emlékirata és a brioni megbeszélésekről 
készített feljegyzés szerint -  egyetértett69

3. A magyarországi áj politikai központ létrehozása körül bábáskodtak a legtöbben. 
Október 31 -én a titkárság négy tagja kezdte meg a dokumentumok előkészítését. Ezek közül 
a legfontosabbnak szánt, az új kormány felhívása oroszul, Moszkvában készült.70 Az 
elnökség november 1-i ülésén ebből a teamből csak Brezsnyev maradt, szó esik azonban 
Szerövről is,71 aki bizonyára továbbra is Budapesten vagy a közeli Tökölön tartózkodott. 
Az ő  feladata volt (Andropovval együtt) az új központ személyi állományának biztosítása, 
valamint a kulcsemberek Moszkvába juttatása.

Miközben ugyanis Budapesten többé már nem volt szükség rendkívüli meghatalma
zottakra (Mikojanék 31 -én hazamentek), az utódlási kérdés megoldása, mint rendesen, nem 
nélkülözhette az elnökség személyes asszisztenciáját. A szovjet vezetők egyszerű, szemé
lyekhez nagymértékben kötődő gondolkodása alapján a következő megoldások jöhettek 
szóba:

a) Mint közreműködő, a politikai terv része:
-  Nagy Imre, abban az esetben, ha legalábbis a (feltételezett) október 26-i platform 

szellemében segítségül hívja a szovjeteket és lemond. A korábbi és a döntéshozatal alatti 
helyszíni jelentések (megbízottak, majd Andropov) alapján ez a verzió komolyan nem jött 
számításba.72 Nagy Imre magas szintű szovjet-magyar tárgyalás iránti kérése nem talált 
ugyanis Moszkvában meghallgatásra.

68 Zsukov és Szokolovszkij 1956. október 24-i jelentése szerint az elsó akcióban 31 550 fó (öt hadosztály) vett 
részt, valamint riadókészültségbe helyezték a  légierő négy hadosztályát (Hiányzó lapok, 99-100. pp.). A szovjet 
HM 1991-es veszteséglistája szerint a magyarországi harcokban 58 821 fő vett részt a Szovjet Hadsereg részéről 
(Hiányzó lapok, 142. p.), ami bizonyos képet ad az erősítések mértékéről, különösen ha figyelembe vesszük a 
frltrim óen 28-a után az akcióból és részben az országból is kivont állományt. Zsukov és Szeröv jelentéseit a 
magyar hadsereg lefegyverzéséről lásd A „Jelcin-dosszié" 93-103. pp., és Hiányzó lapok 145-164. pp., kihagyá
sokkal.
69 Lásd Tischler János: Lengyel követjelentések és a Budapesti Lengyel Nagykövetségnek Varsóból küldött 
táviratok az 1956-os magyar forradalom időszaka alatt. Társadalmi Szemle, 1992. 10. sz. 73. p. Khruschev: 
Remembers. London, Andre Deutsch, 1971. (a Magyarországról szóló 15. fejezetet magyarul Máshonnan 
Beszélő, 6. sz. 1986.). Lásd még Micunovic, Veljko: Tito követe voltam. Moszkva, 1956-1958. Bp., Interart, 
1990. 128-137. pp.
70 A „Jelcin-dosszié”, 11/20. sz. dokumentum, 87-93. pp., különösen a hozzá főzött szerkesztői jegyzetet, uo. 
92-93. pp.
71A „Jelcin-dosszié”, 11/14. sz. dokumentum, 75-76. pp.
72 Lásd Andropov november 1-i jelentését, A „Jelcin-dosszié” 11/13.73-75. pp.
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Rákosi, Gerő és társaik, akiknek valamilyen részvételét ha nem is az egyszemélyi 
vezető posztján, de számításba vették. Maga Rákosi erről december közepén Hruscsovnak 
a következőket írta: . .a szovjet fegyveres erők fellépését egyidejű erős politikai offenzíva 
támogatta volna, amelyben rajtam kívül részt vettek volna a Szovjetunióban tartózkodó 
magyar kommunisták és természetesen a magyarországi kommunisták,”73 Hogy kinek mi 
lett volna a szerepe, arról nem írt, de ha egyszemélyi vezetése csak célzás formájában 
felmerül, azt aligha hagyta volna említés nélkül. Rákosi mindenesetre megpróbálta meg
szervezni saját politikai táborát: Boldoczki nagyköveten keresztül össze akarta hívni az 
(egyébként feloszlatott) MDP KV Moszkvába menekült tagjait.74

b) Az egyszemélyi vezető posztján:
-  Kádár János, a párt vezetne, aki elfogadta a szovjetek tárgyalási felhívását november 

1-jén, anélkül, hogy erről a miniszterelnököt értesítette volna. Kádárról Mikojannak ked
vező véleménye volt még júliusból, és a forradalom alatt is több alkalommal találkoztak. 
Mikojan figyelmét nem kerülte el Kádár eltérő álláspontja a fontos október 26-i napon75

— Münnich Ferenc, akinek — Kádár főtitkársága mellett — talán csak a kormányfői 
szerepet szánták, amely az adott pillanatban és nemzetközi jogi szempontból jelen
tősebb volt.

A Kádár melletti döntés történetére vonatkozóan újabb adalék nem került elő. A 
politikai vezető és egyáltalán a végleges megoldás kidolgozása Moszkvában történt novem
ber 2-án (erről a napról datálódik az utolsó elnökségi határozat),76 az „áment” mégis 
Hruscsov mondotta ki, Moszkvába való visszatérése után. November 3-án az Elnökség a 
Titóval folytatott tárgyalások eredményének ismeretében tárgyalt Kádárral77 Ez arra mutat, 
hogy a Kádár-Münnich között választást befolyásolhatta Tito véleménye.

Kádár személye részben meghatározta a politikai megoldás közreműködői körét is. A 
feladatot a töredékes adatokból is kitűnően nem feltételek nélkül vállalta. Először is hallani 
sem akart Rákosiról: az érintett már idézett levele szerint az ő  bevonása a „politikai 
offenzívába”, vagyis a „terv másik rendkívül fontos része Kádár elvtárs ellenállása miatt 
nem valósult meg”. (Azt látva „.. .egy másik elvtársat kellett volna előtérbe helyezni...” -  
jegyezte meg szemrehányóan Rákosi.)78 Kádár még a Rákosi-féle vezetés első-második 
körének olyan képviselőivel sem volt hajlandó egy vezetésben ülni, mint Kovács István, 
Egri Gyula vagy Vég Béla.79 Ebben a kérdésben a szovjetek elfogadták álláspontját.

73 Hiányzó lapok, 197. p.
74 A „Jelcin-dosszié”, III/6. és III/10. sz. dokumentumok, 129. és 140. p.
75 Hiányzó lapok, 109-113. pp.
76 A „Jelcin-dosszié”, 11/18. 84. p.

77 MÓL Jelenkori Gyűjtemény, Külügyminisztérium, Horváth Imre ir. Feljegyzés az 1956. november 3-i szovjet
magyar tárgyalásokról. A feljegyzés felsorolja a szovjet pártelnökség jelen lévónyolc tagját. Hogy Hruscsov ekkor 
már -  3-án este 8 óra -  Moszkvában volt, vö. a moszkvai brit követség távirata a külügyminisztériumnak, 1956. 
november 4., ahol megemlíti Hruscsov -  kétnapi távoliét utáni felbukkanását november 3-án délután In- Titkos 
jelentések 1956. okt. 23,-nov. 4. (sic!) Vál. Getéb László. Bp„ Hírlapkiadó, 1989.145. p.
78 Hiányzó lapok, 197. p.
79

Lásd Feljegyzés az 1956. november 3-i szovjet-magyar tárgyalásokról, valamint Feití István: A moszkvai 
magyar emigráció és az MSZMP. Múltunk, 1991.4. sz., továbbá Kovács István levele Hruscsovnak, 1957. január 
10. In: A „Jelcin-dosszié”, III/14. sz. dokumentum, 158. p.
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Másfelől Kádár számára fontosabb és elképzelhetőbb volt Nagy Imre valamilyen 
formában történő „közreműködtetése” a politikai megoldásban. Az MSZMP IKB 1956. 
decemberi ülésén viszonylag részletesen elmondotta, hogy a moszkvai tárgyalások során 
egyetértett azzal a -  szerinte -  jugoszláv javaslattal, hogy Nagy Imre nyisson „utat” az ő 
kormánya megalakulása előtt. Azaz: mondjon le, és/vagy hívja ő  segítségül a szovjeteket. 
Nem annyira a Nagy Imre-féle politika iránti vonzalom vezérelte, mint inkább a józan 
számítás: enélkül az új központ előre kiszámítható módon teljes politikai vákuumhelyzet
ben kezdte volna meg tevékenységét. Erre a problémára jellemző módon Kádár nem sokkal 
halála előtt, utolsó interjújában is visszatért.80

A szovjet vezetés ehhez az utóbbi kérdéshez sokkal több fenntartással viszonyult. 
Nyilván úgy vélték, hogy Rákosi „tömegei” a kompromittált vezér nélkül is felsorakoznak 
előbb-utóbb Kádár mögé, ellenben ha Nagy Imre, esetleges lojális lépése nyomán akár csak 
a vezetés peremén, de politikus marad, a vezetés és az apparátus megoszlik, előbb-utóbb 
formát ölthet valamilyen ellenzék. Nagy Imre „közreműködése” nem volt ellenükre, de 
ennek lebonyolítására a jugoszlávokat kérték meg Brioni szigetén, mondván, hogy nekik 
nincs kapcsolatuk vele.81 Ez nem felelt meg a valóságnak. Ellenkezőleg, Nagy Imre 
november 1-én, 2-án sürgette Andropovot, hogy továbbítsa kérését Moszkvába: találkoz
zanak vele magas szinten a szovjet-magyar kapcsolatok megtárgyalása céljából, s amikor 
Andropov erre, nyilván direktívái szellemében, nem reagált, még román közvetítéssel is 
megpróbálkozott.82 83 84

A Togliatti-távirat elég pontosan meghatározta Nagy további helyét a szovjetek 
terveiben. Rá várt az eseményekért felelős, feláldozandó bűnbak szerepe. November 3-án 
este Hruscsov Kádár előtt Rákosit kész volt becsületes kommunistának nevezni, Nagy Imrét 
viszont, mondotta, „nem tekinthetjük kommunistának, az olyan, mint ő, Dullesnek kell”. 
Miután Nagy 4-én nem volt hajlandó a „közreműködésre”, a szovjetek a jugoszlávoknak 
is azonnal értésére adták, hogy a továbbiakban ilyesmire semmi szükség, leghelyesebb 
átadni őt a szovjet hadseregnek. Zsukov és Andropov november 4-i jelentései kétségtelenné 
teszik, hogy a Parlamentbe Nagy letartóztatásának szándékával érkeztek a csapatok. A 
történet folytatása -  a jugoszláv-magyar és jugoszláv-szovjet tárgyalások, Nagy Imre és 
társai elrablása -  csak a szándék megvalósítása, más eszközökkel.

Fejtegetéseink nem tekinthetők többnek, mint a források jelenleg hozzáférhető 
mennyiségén alapuló gondolatkísérletnek. A szovjet források jelenlegi mennyisége résnyi- 
re nyitotta az ajtót, amelyen -  meglehet éles -  fénysugár vetült egy korábban ismeretlen 
terembe. Amit odabent, a résen bepillantva látunk, sokban egyezik azzal, amit elgondol
tunk, vagy amit a ritka kilépők elmeséltek. Láthatók érdekes új részletek. Az ajtó azonban 
még nem nyílt ki, s még nem léptünk be a terembe.

80 Lásd Kádár János -  Végakarat.
81 Veljko Micunovic: i. m„ id. hely.
82 MÓL Jelenkori gyűjtemény, XX-5-h. Nagy Imre és társai pere. Vizsgálati ir. 1. kötet. Nagy Imre kihallgatása 
1957. július 1.172. sköv. p.
83 MÓL Jelenkori gyűjtemény, Külügyminisztérium, Horváth Imre feljegyzése.
84 Lásd a november 4-i szovjet-jugoszláv üzenetváltást, A „ Jelcin-dosszié”, III/l. sz. dokumentum, 107-109. pp. 
Zsukov és Andropov jelentései uo. 11/21. és 22. sz. dokumentumok, 93-95. pp.
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