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A MAGYAR FORRADALOM ÉS AZ IZRAELI KÜLPOLITIKA 

A magyar forradalom és Izrael 1956-1957-es sínai-félszigeti hadjáratának hátterében meghúzódó 
döntéshozó mechanizmus közötti kapcsolat az alábbi három területen érhető leginkább tetten: a 
szovjet fenyegetettség mértéke az Egyiptom elleni támadás megindítása előtt, a szovjet veszély 
foka Izrael sínai-félszigeti hadjárata után, az Egyesült Államok Izrael-ellenes szankcióival szem-
ben a „kettős mértékkel" való érvelés, amelynek értelmében Izraelt és a Szovjetuniót más-más 
norma szerint ítélik meg. 

A szovjet fenyegetettség mértékének kérdésére már a magyar válság kitörése előtt is jelentős 
hangsúlyt fektettek az izraeli döntéshozók a Franciaországgal folytatott tárgyalások során, majd 
pedig az azt követő Egyiptom elleni hadjáratban. Az izraeli miniszterelnök, Dávid Ben-Gurion, 
komolyan tartott attól, hogy egy francia-izraeli-egyiptomi háború esetén a Szovjetunió esetleg 
katonailag is fellép. Felismerte, hogy a szovjet-egyiptomi barátság nagy veszélyt jelent Izraelre 
nézve.1 

1956. szeptember 23-án Simon Peres, aki akkoriban az izraeli védelmi minisztérium főigazga-
tója volt, a francia hadügyminiszterrel, Maurice Bourges-Maunouryval folytatott első egyeztetése 
során - amikor is Izraelnek először ajánlották fel, hogy egyenrangú partnerként vegyen részt az 
Egyiptom elleni hadjáratban - , izraeli politikus először tette szóvá az Izraelre leselkedő potenciá-
lis szovjet veszélyt. A francia miniszter erre adott válaszában kifejtette, hogy a szükséges infor-
mációk hiányában nem tudja pontosan megítélni azt, hogy a szovjetek miként fognak az esemé-
nyekre reagálni. A válasz Izrael aggodalmait érthetően nem oszlatta el, és Peres több információt 
követelt a Szovjetunió lehetséges válaszlépéseiről.2 

Szeptember 25-én Ben-Gurion a Mapai (Ben Gurion pártja) és az Achdut Ha'voda (a Mapai 
koalíciós partnere) minisztereinek részvételével tartott rendkívüli értekezleten beszámolt arról 
francia tervről, amely egy Egyiptom elleni együttes támadásra tett javaslatot. Itt Zalman Aran, az 
oktatásügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy egy Egyiptom elleni háború esetén a Szovjetunió 
kénytelen lenne önkénteseket küldeni Egyiptom megsegítésére. Ben-Gurion, aki a francia javas-
latban alkalmat látott arra, hogy Izrael a nagyhatalmak között katonai szövetségest találjon magá-
nak, ígéretet tett arra, hogy az érdemi döntés előtt még felméri a szuperhatalom részéről várható 
fenyegetettség mértékét.3 

A szeptember 29. és október 1. közötti St. Germain-i francia-izraeli konferencián, Golda Meir 
izraeli külügyminiszter ismét kitért a szovjet kérdésre. Meir az izraeli küldöttség vezetőjeként 
arra kérte francia kollégáit, hogy vitassák meg, miként reagálnak majd Moszkvában az Egyiptom 
elleni támadás hírére. Leginkább arra volt kíváncsi, hogy tárgyalópartnerei szerint mi a realitása 
annak, hogy a szovjetek csapatokat küldenek a térségbe. 

1 Moshe Dayan: Story ofMy Life. London, Weidenfeld and Nicolson, 1976. 198. p. 
2 Uo. 201. p.; Simon Peres: David's Sling. London, Weidenfeld and Nicolson, 1970. 190. p. 
3 Dávid Ben-Gurion: Diary. 1956. szeptember 25. 
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A franciák óvatosan nyilatkoztak. Hangsúlyozták, hogy megbízható információk hiányában 
minden csak találgatás lehet. Mindenesetre azt feltételezték, hogy a Szovjetunió nem fog közvet-
lenül beavatkozni a harcokba, de ugyanakkor fegyvereket fog szállítani Egyiptomnak. A végleges 
szovjet magatartás pedig az akció időtartamának függvénye lesz. Minél gyorsabban befejeződik a 
hadjárat, annál valószínűbb, hogy a Szovjetunió nem avatkozik be. Mindenesetre, az Egyiptom-
ban tartózkodó lengyel és cseh pilótákat nem szabad kihagyni a számításból, mert bevetésük 
valószínűsíthető.4 

Ben-Gurion nem lélegezhetett fel. Attól tartott, hogy Izrael lesz a szovjet megtorlás egyetlen 
céltáblája, különösen abban az esetben, ha Izrael egymaga kezdeményezi a háborút.5 Az október 
22-24-i sevrés-i találkozón a franciákkal is megosztotta aggodalmait. A lengyel- és magyaror-
szági események ekkor már fontos szerepet játszottak a megbeszéléseken. A francia külügymi-
niszter, Christian Pineau, az azonnali cselekvés előnyeit ecsetelte. Szerinte a Szovjetunió lengyel-
országi és magyarországi gondjai csökkentik az egyiptomi szovjet beavatkozás valószínűségét. 
Ben-Guriont az érvelés nem győzte meg. Attól tartott, ha a szovjeteknek számos nehézséggel kell 
is szembenézniük a kelet-európai térségben, ez még nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy-
idejűleg több ezer „önkéntest" vessenek be a Közép-Keleten.6 

Ben-Gurion végül annak ellenére aláírta az Egyiptom ellen irányuló háromoldalú katonai szö-
vetséghez való csatlakozást, hogy a szovjet beavatkozásra nagy esélyt látott. Szerinte a Szovjet-
unió főként olyan pilótákat fog majd Egyiptomba szállítani, akik ismerik a szovjetek által szállí-
tott vadászgépeket. Egy október 28-i minisztertanácsi ülésen kijelentette: „a Szovjetunió elég erős 
ahhoz, hogy elsöpörje a magyarországi népfelkelést és a közép-keleti eseményekbe is beavatkoz-
zék."7 Ben-Gurion némiképp bízott abban, bár semmi esetre sem vehette bizonyosra, hogy az 
Egyesült Államok ebben az esetben kiáll majd szövetségesei és Izrael mellett.8 

A hadjárat kezdeti szakaszában úgy tűnt, a Szovjetunió nem tervez katonai lépéseket. Még 
nyilatkozatban sem fenyegették meg Izraelt, nem szólították fel a hadjárat befejezésére és csapata-
inak kivonására a Sínai-félszigetről. A szovjet magatartás okai nem teljesen világosak. Ha a 
magyarázat a beavatkozással járó politikai és katonai kockázatban rejlik, valamint abban, hogy a 
magyarországi helyzet annyira lekötötte a Szovjetunió figyelmét, hogy azzal egy időben a Közel-
Keleten nem tudott aktívan fellépni, még mindig megválaszolatlan marad az a kérdés, hogy miért 
nem intéztek legalább szóbeli fenyegetést Izraelhez, ami szintén befolyásolhatta volna az ottani 
politikusok magatartását. A Szovjetunió inkább politikai eszközökhöz folyamodott az Egyesült 
Nemzetek keretei között: siettette a háború befejezését és az izraeli csapatok kivonását. Az Egye-
sült Államok ENSZ-beli akciója is csökkentette a szovjet beavatkozás szükségességét.9 

A Szovjetunió csak az angol-francia csapatok november 5-i Port Said-i partraszállása után tett 
erőteljes ellenséges kijelentéseket. A szovjet magatartás megváltozásának hátterében a nemzetkö-
zi életben bekövetkezett változások húzódtak meg: a Szovjetuniónak egyfelől sikerült úrrá lennie 
a magyarországi felkelés felett, másfelől a szovjet külpolitika megítélése szerint a partraszállás 
világméretű konfliktussá szélesítette ki a helyi háborút. Mi több, a szovjetek ugyan örömmel 
vettek részt az ENSZ háborúellenes diplomáciai erőfeszítéseiben, a próbálkozások sikertelensége 
megerősítette őket abban a hitükben, hogy hathatós szovjet fellépésre van szükség. 

November 5-én este, tizenkét órával azután, hogy Izrael befejezettnek nyilvánította a hadjára-
tot, Ben-Gurion egy nyers hangú levelet kapott a szovjet miniszterelnöktől, Nyikolaj Bulganyin-
tól. A levél a legkeményebb fenyegetés volt, amit Izrael valaha is kapott. Az üzenet „Izrael fegy-

4 Moshe Dayan: I. m. 206-207. p.; Simon Peres: I. m. 194. p. 
5 Dávid Ben-Gurion: Diary. 1956. október 18. 
6 Moshe Dayan: I. m. 229. p.; Yoseph Evron: In Stormy Days: Suez behind the Scenes (héber kiadás). 

Tel-Aviv, Ot-Paz, 1968. 124-125. p. 
7 Dávid Ben-Gurion: The Restored State of Israel (héber kiadás). Tel-Aviv, Am Oved, 1969. 529. p. 
8 A szerző interjúja Issar Harellal, 1981. október 13. 
9 Jon D. Gassman: Arms for the Arabs: The Soviet Union and War in the Middle East. Baltimore, The 

Johns Hopkins University Press, 1975. 15. p.; Mohamed Heikal: The Cairo Documents (héber kiadás). New 
York, Doubleday, 1973. 112. p. 
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veres agresszióját minősíthetetlennek" nevezte, és azzal vádolta meg „az izraeli kormányt, hogy az 
imperialista erők bábjaként cselekedett". Végezetül pedig a következő fenyegetést tartalmazta: 

„Az izraeli kormány bűnöző módjára, felelőtlenül játszik a világ és saját népének sorsával. 
A kelet-európai népek körében gyűlöletet kelt maga iránt. Ez mindenképpen nyomot fog hagyni 
Izrael jövőjén és Izrael állami létét is megkérdőjelezi. A szovjet kormány, mivel alapvető érdekei 
fűződnek a közel-keleti béke megőrzéséhez és a nyugalom fenntartásához, pillanatnyilag lépése-
ket kényszerül tenni a háború befejezésének, továbbá az agresszorok megfékezésének céljából. 
Azt ajánljuk, hogy mielőtt még túl késő lenne, az izraeli kormány gondolkodjon el a szovjet 
kormány felhívásán és állítsa le az Egyiptom elleni katonai akciót [...] Reméljük, hogy az izraeli 
kormány megérti és tudomásul veszi ezen figyelmeztetésünket."10 

Ben-Gurion nagyon komolyan vette a szovjet fenyegetést. A történelem során először fenye-
gette meg egy szuperhatalom az izraeli államot. Moshe Dayan vezérkari főnök így emlékszik erre 
vissza: „Ben-Gurion nem palástolta, mennyire aggódik a szovjet fenyegetés miatt, és nem próbál-
ta lebecsülni annak súlyát; mindazonáltal nem vesztette el lélekjelenlétét, nem esett pánikba."11 

Valójában azonban Ben-Gurion sokkal jobban megijedt, semmint arra a fenti leírás alapján kö-
vetkeztethetnénk. Naplójába az alábbiakat jegyezte fel: „A levél, amivel Bulganyin megtisztelt 
minket [...], ha nem Bulganyin aláírásával érkezik, akár Hitlernek is tulajdoníthattam volna."12 

A kulcskérdés az volt, hogy miként mérjék fel a szovjet veszély nagyságát. A magyarországi 
szovjet katonai beavatkozás nem játszott szerepet ennek eldöntésében. Meirrel, Dayannal és 
Pereszel folytatott azonnali konzultációk után, Ben-Gurion elhatározta, hogy Párizsba küldi Meirt 
és Perest. Azt a feladatot kapták, hogy tudják meg, a francia hivatalos körök miként vélekednek a 
szovjet fenyegetésről, valamint hogy kipuhatolják a franciák szándékait egy Izrael-ellenes szovjet 
támadás esetén. Meir és Peres azt tapasztalták, hogy bár a veszélyt illetően ugyan megoszlottak 
Párizsban a vélemények, a Bulganyin levelében foglaltakat általában nyugtalanítónak tartották. 
Pineau így vélekedett a helyzetről: 

„Franciaország kész megosztani Önökkel mindenét, amije van, de nem adhat Önöknek annál 
többet, mint amivel maga is bír [...] Nincsenek eszközeink egy rakétatámadás kivédésére. Ha a 
szovjetek megtámadják Önöket, még ha minden lehető eszközzel is az Önök segítségére sietünk, 
a rakétákkal szemben tehetetlenek vagyunk."13 

Pineau is komolyan vette a szovjet veszélyt és javasolta az izraelieknek, hogy „ne becsüljék le 
Bulganyin figyelmeztetését".14 

A francia külügyminiszterrel folytatott beszélgetés után egy órával, Perest Bourges-Maunoury 
kereste telefonon. Közölte, hogy jóllehet „nincs konkrét bizonyíték" a kezében, „a szovjet fenye-
getés nem más, mint egy blöff' .15 

November 6-án mind Franciaország, mind Nagy-Britannia eleget tett az ENSZ határozataiban 
foglaltaknak. Izrael, amint attól Ben-Gurion tartott, most egyedül nézett szembe a szovjetek ha-
ragjával. A nálánál erősebb hatalmakkal kötött katonai szövetség előnyei nem feledtethették a 
szuperhatalom részéről jelentkező veszélyt. 

Az a pesszimista benyomás, amivel Meir és Peres Párizsból hazatért, nem sokban hatott Ben-
Gurionra. November 7-én a Knesszetben elmondta híres „győzelmi beszédét".16 Álláspontja 
látszólag Bourges-Maunouryéhoz közelített, amennyiben hajlott afelé, hogy blöffnek tekintse a 
szovjet fenyegetést.17 Ben-Gurion meg volt arról győződve, hogy az Egyesült Államok nem fogja 

10 Dávid Ben-Gurion: Israel's Security and Her International Position Before and Aftcr the Sinai 
Campaign. In Israel Government Year Book, 1959-1960. 34. p. 

11 Moshe Dayan: Diary of the Sinai Campaign. New York, Harper and Row, 1965. 185. p. 
12 Dávid Ben-Gurion: Diary. 1956. november 7. 
13 Simon Peres: I. m. 211. p.; Yoseph Evron: I. m. 153-155. p. 
14 Simon Peres: I.m. 211. p. 
15 Uo.; Yoseph Evron: I. m. 155. p. 
16 Knesset Records, 1956. november 7. 197-200. p. 
17 Yacoov Hercog: A People That Dwells Alone (héber kiadás). Tel-Aviv, Maariv, 1976. 237. p. 
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magára hagyni szövetségeseit és nem fogja eltűrni, hogy a Szovjetunió beavatkozzon a Közel-
Keleten. Ez volt talán a legfőbb oka annak, hogy nem vett tudomást a szovjet fenyegetésről.18 

Csak azután, hogy még ugyanaznap hírek érkeztek egy tervezett szovjet katonai akcióról, 
kezdte Ben Gurion a szovjet fenyegetettség mértékének mérlegelésével kapcsolatba hozni a ma-
gyar forradalom szovjet elsöprését. Jóllehet konkrét jelét nem találni, mégis feltételezhető, hogy 
az Egyesült Államok bizonyos fokig maga is befolyásolta a szovjet fenyegetés mértékét, mert 
Izraelt rá akarta venni a Sinai-félsziget feladására. Aznap a CIA kiszivárogtatott egy jelentést az 
Egyesült Államok moszkvai nagykövetségéről. Eszerint a Szovjetunió a rá következő napon 
szándékozná „eltaposni" Izraelt. Izrael római nagykövete is arról számolt be, hogy a Szovjetunió 
ottani követe hasonlóképpen fenyegetőzik. A párizsi amerikai nagykövet arról biztosította a 
franciákat, Izraelt szándékosan nem említve, hogy egy Nagy-Britannia vagy Franciaország ellen 
irányuló rakétatámadás az Egyesült Államok megtorlását vonná maga után.19 Törökországból 
olyan jelentések futottak be, amelyek szovjet berepülésekről számoltak be, valamint arról, hogy a 
Szovjetunió engedélyt kért arra, hogy öt hadihajója az ország területén lévő szorosokon át hajóz-
hasson ki a Földközi-tengerre.20 

A politikai nyomás eredményesnek bizonyult. Két izraeli miniszter, Aran és Pinchas, amellett 
szállt síkra, hogy mivel a szovjet veszély nagyon is valóságos, az izraeli csapatokat azonnali 
jelleggel ki kell vonni a Sínai-félszigetről. Aran kijelentette: „Én egy gettóbeli zsidó vagyok, és 
attól tartok, a végleges megsemmisítés is bekövetkezhet."21 Már maga Ben-Gurion is aggódni 
kezdett. Naplójába november 8-án az alábbiakat jegyezte be: „Rémes nap volt a mai [...] Lehet, 
hogy a hírek túloznak, de Bulganyin levele - amit akár Hitler is írhatott volna - és a szovjet 
tankok dübörgése Magyarországon, jól mutatja, hogy mire is képesek ezek a náci-kommu-
nisták."22 

Úgy látszik először csak ekkor befolyásolta Ben-Gurion döntését a szovjetek magyarországi 
magatartása. A november 8-i megbeszéléseken két ellentétes álláspont fogalmazódott meg. Issar 
Harel, a Moszad igazgatója, azt állította, hogy a szovjetek valóra tudják váltani fenyegetésüket, és 
az erre vonatkozó ENSZ-határozat végrehajtására hivatkozva igazolhatják tettüket, amint azt 
Korea esetében az Egyesült Államok is tette. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok 
mennyire komolyan veszi a szovjet fenyegetést, és hogy a Tel-Avivba akkreditált szovjet diplo-
matákat hazahívták.21 Izrael moszkvai nagykövete, Yosef Avidar, ezzel szemben érvelve, kitartott 
azon álláspontja mellett, hogy a szovjetek csak blöffölnek, hiszen csak a hadjárat végeztével 
fenyegették meg Izraelt.24 Az izraeli hadsereg elhárítási osztálya osztotta Avidar nézeteit.25 

A tel-avivi döntéshozók a szovjet fenyegetésnek végül is csak akkor adtak hitelt, amikor már 
kiderült, hogy az Egyesült Államok nem szándékozik elrettenteni a Szovjetuniót egy esetleges Iz-
rael elleni támadástól. Az amerikai álláspont legbeszédesebb bizonyítéka Herbert Hoover állam-
titkár azon kijelentése volt, amit Izrael egy washingtoni diplomatájához intézett. Az Egyesült 
Államok, ahogy Hoover megfogalmazta, nem szándékozik Izraelt megvédeni egy esetleges szov-
jet támadással szemben: „Izrael lesz az első ország, amit a szovjet támadás megsemmisít."26 An-
nak ellenére, hogy az Egyesült Államok korábban sem formálisan, sem informálisan nem vállalt 
kötelezettséget Izrael védelmére, Ben-Gurion mind ez ideig abban reménykedett, hogy az Egye-
sült Államok kész távoltartani egy szovjet támadást. Amikor ezek a remények alaptalannak bizo-

18 Vö. 8. jegyzet. 
19 Abba Eban: An Autobiography. New York, Random Housc, 1977. 230. p. 
20 Yoseph Evron: I. m. 154. p. 
21 Michael Bar-Zohar: Ben-Gurion: A Political Biography. Tel-Aviv, Am Öved, 1977. 1281. p. 
22 Dávid Ben-Gurion: Diary. 1956. október 8. 
23 Vö. 8. jegyzet. 
24 Michael Bar-Zohar: I. m. 1273. p. 
25 Moshe Dayan: Story of My Life (héber kiadás). Jeruzsálem, Edanim, 1976. 318. p. (A héber változat 

helyenként eltér az angol kiadástól, lásd 1. jegyzet.) 
26 Abba Eban: I. m. 230-231. p.; Dávid Ben-Gurion: Israel's Security... 35. p.; Dávid Ben-Gurion: The 

Restored State of Israel. 536-537. p. 
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nyúltak, Ben-Gurion immár komolyan véve a szovjet fenyegetést, döntött arról, hogy eleget tesz 
a szovjet felszólításnak. 

Éjfél után beszédet intézett az izraeli lakossághoz. Beszámolt a november 6-7-i eseményekről, 
amelyek végül is meghátrálásra késztették. Tájékoztatást adott a Bulganyintól és Eisenhowertől 
kapott üzenetek tartalmáról és felolvasta válaszlevelét. Ennek a rádióadásnak a célja valószínűleg 
egyben az is volt, hogy a Szovjetuniót tájékoztassa Izrael megváltozott állásfoglalásáról. Mor-
dechai Kidron, Eban ENSZ-beli helyettese, kapcsolatba lépett a szovjet ENSZ-delegációhoz 
tartozó Arkagyij Szoboljevvel, hogy biztosak lehessenek abban, a rádióadás tartalmáról a szovje-
tek is értesülnek.27 

Az Egyesült Államok kijelentése, miszerint nem fogja útját állni egy szovjet katonai akciónak 
a térségben, így döntő szerepet játszott Tel-Aviv döntésében. Ben-Gurionnak nem voltak illúziói 
azt illetően, hogy Izrael egyedül szembeszállhat a várható szovjet támadással. November 14-én és 
december 29-én a hadsereg parancsnokajvai folytatott értekezleten kijelentette, hogy Izrael nem 
kockáztathatta meg a szuperhatalommal szembeni háborút. A december 29-i találkozó alatt ötször 
ismételte meg ezt a kijelentését.28 Döntésében a magyarországi helyzet hasonlósága jelentős 
szerepet játszott. Magyarországot kiszolgáltatták a Szovjetuniónak, Izraelnek viszont nem szabad 
hasonló helyzetbe kerülnie. 

Ben-Gurion meghátrálása azonban nem hárította el egy csapásra a szovjet veszélyt. November 
10-én a TASZSZ közölte: „a Szovjetunió nem fogja megakadályozni a szovjet önkéntesek elindu-
lását", ha a teljes izraeli haderőt azonnali jelleggel, feltétel nélkül ki nem vonják a térségből.29 A 
légierő és az elhárítási osztály értesülései ennek ellenére nem erősítették meg, hogy a Szovjetunió 
támadásra készül. A szíriai repterek nem voltak alkalmasak nehézbombázók fogadására, a föld-
föld rakéták nem voltak kellően pontosak, és a szíriai légtérben végzett felderítések nem mutatták 
jelét* szovjet katonai mozgásoknak.30 Úgy látszott azzal, hogy Izrael meghajolt az Egyesült Álla-
mok akarata előtt, a szovjet fenyegetés mértéke is csökkent. 

Annak ellenére, hogy november 15-én Bulganyin egy második fenyegető levelet is küldött 
Ben-Gurionnak, ez a november 5-ihez képest már kevésbé volt agresszívnak mondható. Bulga-
nyin megismételte, hogy a Szovjetunió minden csapatkivonásért cserébe támasztott feltételt 
visszautasít. Ismételten megjegyezte: „az izraeli csapatokat haladéktalanul ki kell vonni az egyip-
tomi területekről."31 Ez az üzenet, ami öt nappal a TASZSZ-ban megjelent fenyegetés és az iz-
raeli elhárítás jelentései után érkezett, Tel-Avivban nem váltott ki különösebb izgalmat. Novem-
ber 17-én Bulganyinnak küldött válaszában Ben-Gurion megismételte, hogy Izrael a megadott 
feltételek mellett kivonja csapatait.32 

A Ben-Gurionnak címzett november 15-i Bulganyin-üzenet volt az utolsó szovjet fenyegetés. 
A szovjet katonai támadástól való félelem érezhetően tovább mérséklődött december 8-án, ami-
kor a TASZSZ közleménye bejelentette, hogy „a brit, francia és izraeli katonai erők teljes kivoná-
sa Egyiptomból természetesen tárgytalanná teszi a szovjet önkéntesek Egyiptomba való indulásá-
nak kérdését."33 

A magyar forradalom és a sínai-félszigeti hadjárat döntéshozatali mechanizmusa közötti követ-
kező érintkezési pont az izraeli diplomácia érveléseiben érhető tetten. Izrael csak azzal a feltétel-
lel akarta kivonni csapatait a félszigetről, ha a Tiran-szorosban szabaddá teszik a hajóforgalmat és 
a Gáza-övezetbe, ahelyett, hogy azt Egyiptomnak visszaadnák, nemzetközi erőket küldenek, ami 
elejét vehetné az onnon kiinduló terrorista támadásoknak. Az Eisenhower-kormányzat azzal 
hárította el Izrael követeléseit, hogy agresszorként feltételek nélkül kell visszavonulnia. Amikor 
Izrael ezt visszautasította, az Egyesült Államok Izrael-ellenes ENSZ-szankciók életbe léptetésével 

27 Michael Bar-Zohar: I. m. 1283-1284. p.; Abba Eban: I. m. 233. p. 
28 Dávid Ben-Gurion: The Restored State of Israel. 537-539. p.; Dávid Ben-Gurion: Uniqueness and 

Destiny (héber kiadás). Tel-Aviv, Maarachot, 1971. 275-281. p. 
29 A TASZSZ közleménye, 1956. november 10. 
30 Moshe Dayan: I. m. (héber kiadás) 318. p. 
31 Dávid Ben-Gurion: Israel's Security... 39. p. 
32 Uo. 42-43. p.; Dávid Ben-Gurion: Diary. 1956. november 18. 
33 A TASZSZ közleménye, 1956. december 8. 
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fenyegetőzött. Izrael ezek után kongresszusi támogatást keresett, hogy követeléseinek érvényt 
szerezhessen. A vezető amerikai kongresszusi politikusok nemcsak hogy támogatták Izrael ga-
ranciaigényeit, de azt is követelték, hogy az Egyesült Államok csak akkor támogasson Izrael-
ellenes megtorlásokat, ha az ENSZ ugyanazokat lépteti érvénybe a Szovjetunióval szemben is, 
annak magyarországi bevonulása miatt. Ezek a politikusok határozottan ellenezték, hogy Izraellel 
szemben más mércét alkalmazzanak.14 

John Foster Dulles külügyminiszternek írott levelében Lyndon Johnson szenátor arról panasz-
kodott, hogy „az ENSZ nem járhat el egy norma alapján az erősek, és egy másik norma alapján a 
gyengékkel szemben; nem alkalmazhat gazdasági nyomást egy kis állammal szemben, amikor 
korábban egy hatalmas országgal [Szovjetunió] szemben még csak kísérletet sem tett rá".35 

A kormányzatra gyakorolt nyomás annak érdekében, hogy az ne támogassa az Izrael elleni 
kollektív szankciókat és hogy az izraeli követeléseket megfelelő módon kielégíthessék, addig 
nőtt, amíg az Eisenhower-adminisztráció végül is elfogadta a meggyőzés módszerét, és Izraelnek 
egy látszólag ésszerű megoldásra tett javaslatot. Ez garantálta a Tiran-szorosbeli hajózási szabad-
ságot. Noha nem világos, hogy Izrael Magyarország szovjet megszállása nélkül is sikeresen 
alkudhatott volna, úgy látszik, azzal, hogy a kongresszus és a közvélemény elutasította a kettős 
mércére épülő politikát, Izrael tárgyalási pozíciói javultak. 

A magyar forradalom eseményei és a sínai-félszigeti hadjáratban követett izraeli magatartás 
között van némi kapcsolat. Ez elsősorban a Szovjetunió szerepvállalásában érhető tetten, azaz 
leginkább a háború alatt és az azt követő időszakban a szovjet veszély mértékéről alkotott izraeli 
elképzelésekben, másodsorban pedig abban, ahogy Izrael szembeszállt az Egyesült Államok 
kollektív szankciókkal való fenyegetésével. 

Ben-Gurion aggódott amiatt, hogy a Szovjetunió miként fog reagálni az Egyiptom elleni táma-
dásra. Meg volt győződve arról, hogy annak ellenére, hogy a magyar forradalom leköti a szovje-
tek figyelmét, Moszkva a közép-keleti háborúba is beavatkozhat. Minden jel arra mutat azonban, 
hogy a forradalom elfojtása, a katonai akciókon túl, a szóbeli fellépésről is elterelte a Szovjetunió 
figyelmét. Moszkva csak a magyar forradalom elnyomása és az izraeli hadjárat végeztével kezdte 
fenyegetni Tel-Avivot. Ugyanakkor azonban a forradalom véres felszámolása nagy hatást gyako-
rolt Ben-Gurionra. Belátta, hogy a Szovjetunió ugyanígy járhat el Izraellel szemben is, ha az 
Egyesült Államok nem tesz ellenlépéseket. Amikor felismerte azt is, hogy az Egyesült Államok 
erre nem hajlandó, engedelmeskedett az ENSZ felhívásainak. 

A Biztonsági Tanács a szovjet vétójog miatt nem tudta szankciókkal sújtani a Szovjetuniót a 
magyarországi katonai beavatkozás miatt. Ennek köszönhetően Izrael végül is sikeresen szállt 
szembe az Egyesült Államok kormányának szankciókat kilátásba helyező fenyegetésével. A 
kongresszusi vezetők és a közvélemény mozgósítása a „kettős mérce" alkalmazása ellen meg-
győzte az amerikai kormányzatot arról, hogy izraeli politikáját újra kell gondolnia. 

(Ford.: Somlai Katalin) 

34 Abba Eban: I. m. 237. p.; Donald Ncff: Warriors at Suez: Eisenhower Takes America into the Middle 
East. New York, Linden Press, 1981. 432. p. 

35 Donald Neff: I. m. 432. p. 




