
hoz tunk . Erről iskolagyűlésen tájékoztat tam a felvonulásról 10 óra tájban visszaérkező diáko-
kat. Először megdicsér tem őket , mer t információnk szerint „ifjúságunk döntő többsége higgadtan 
viselkedett mind a felvonuláson, mind az őket nagyobb arányú meggondolatlanságra biztató ismeretlen 
küldöttekkel szemben." Ezt követően bejelentettem, hogy - felsőbb utasí tást nem várva - a taná-
ri kar e lemez te a körü lményeket , és a következő döntést hozta: „a diákok további cselekedeteiért a 
nevelők nem vállalhatják a felelősséget, ezért bizonytalan időre hazaküldik a tanulókat."22, A tanítás 
folytatásáról majd értesítést kü ldünk . A távollakó és az állami gondozo t t tanulók ellátásáról 
továbbra is a diákotthon gondoskod ik . Felhívtam a figyelmet arra , hogy a tanulók magatar tá -
sával kapcsola tban továbbra is az iskolai Rendtar tás előírásai érvényesek. A vára t lan kény-
szerszünete t kitörő lelkesedéssel vették t u d o m á s u l diákjaink. 

Kolta László 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc -
a jugoszláv diplomácia szemszögéből 

A szovjet és a kelet-európai kommunista rendszerek az 1990-es években bekövetkezett bukását köve-
tően, a kutatók előtt megnyíltak a volt szovjet és a jugoszláviai levéltárak. Az orosz, magyar és a jugo-
szláv történészeknek lehetőségük nyílott az addig titokban tartott releváns dokumentumok feldolgozá-
sára. A címben jelzetteket számos magyar, szovjet és szerb szerző alapos tanulmánya öleli fel, s első pil-
lanatra úgy tűnhet, hogy írásunk megismétli a már jól ismert közléseket. A kételyek eloszlatása érdeké-
beii fontos közölni, hogy a belgrádi két levéltár iratai mellett a Külügyminisztérium Levéltárában újab-
ban feltárt anyag feldolgozásával a magyar ' 56-os forradalom eseményeit árnyaltabban fogalmazhattuk 
meg. 

Magyarország és Jugoszlávia az 1945-1948 közötti időszakban ki tűnő kapcsolatot tartott 
fenn egymássa l . A politikai együ t tműködés mellett , kölcsönös gazdasági , kul turál is és sport-
kapcsolatok épültek és erősödtek , valamint a két ország vezetői a jugoszláviai m a g y a r o k és a 
magyarország i délszlávok ügyei t is rendezni kívánták. Az események menetébe azonban 
közbeszól tak az 1948-as tör ténések. A Tájékoztatási Iroda köz leménye után, melyben Sztálin 
és a többi csatlós szocialista o rszág a titoi vezetésű Jugoszláv Kommunis t ák Szövetségét a 
szocial izmus ügyének árulójaként állította be, e l lenük kíméletlen ideológiai és politikai hadjá-
ratot folyta t tak 1953-ig bezáróan . Sztálin halálát követően a hruscsovi vezetés a szovje t - jugo-
szláv kapcsolat javításán fáradozot t , szorgalmazva a megbékélést , a nemzetközi feszül tség 
enyhülését , egyszóval a két ország közötti v i szony normalizálását . 

Ennek hatásaként a magyar - jugosz láv diplomáciai kapcsolatok felvételére kerül t sor, de 
Magyaror szág a „szocialista t ábo r" országai közül azok közé tar tozot t , ahol a szovjet vezetés 
1955. évi belgrádi látogatását követően a legkisebb mértékben következet t be a m a g v a r - j u g o -
szláv v i s zony normalizálása. Ennek fő oka Rákosi polit ikájában vol t keresendő, aki a sztáli-
nista Tito-ellenes k a m p á n y b a n különösen élen járt, nem tévesztve szem előtt a koncepciós 
Rajk-per megtar tásá t sem. Politikája élesen szembehelyezkedet t m é g a legkisebb posztsztáli-
nista vál tozta tás t sürgető fo lyamatokkal is. A jugoszláv vezetés, különösen Tito, Rákosit Ke-
let-Európa leghírhedtebb posztsztál inista f igurá jának tekintette, aki a szovjet b lokkon kívül-
álló jugosz láv kommunis ta rezs immel konfrontálódik , éppen ezér t a szovjet vezetésnél eltá-
volítását sürget te . 

Dalibor Soldatiae jugoszláviai követ 1953. év végére Budapestre érkezett , a magya r követ is 
elfoglalta he lyé t Belgrádban. A kapcsolatfelvétel ott folytatódott , ahol 1948-ban vége szakadt . 
Soldatise k o m o l y érdemeket szerzett a közeledési folyamat e l indí tásában, szorga lmazva or-
szágaink közöt t a gazdasági- , kereskedelmi-, kulturális-, t udományos - , művelődési - és sport 
együ t tműködés t . Törekvései - kivéve a felső sz in tű magyar polit ikai vezetést - magya r rész-
ről megér tés re találtak. Közbe k ívánom vetni, hogy az időközben megha l t jugoszláv nagykö-

23 Gimn. Irattár: tanévzáró jkv. 
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vet feleségével belgrádi lakásán találkoztam ez év február jában, aki e lmondta , hogy férjével 
együt t Magyaror szág több városában megfordul t . Fia szerint apja sohasem beszélt d ip lomáci -
ai munká já ró l . 

Dalibor Soldatic szigorúan titkos jelentései az 1956-os forradalmi események k i tűnő hely-
zetértékelését ad ják , nem titkolva a Nagy-kormány tagjai iránt érzett sz impát iá já t - ha a d ip -
lomáciában egyáltalán van ilyen?! Soldatiae felesége egy belgrádi ku ta tónak e lmondta , hogy 
férje nyugdí jas éveiben többször is mondogat ta : „Prodali smo Naőa, prodal i s m o Naőa!" („El-
a d t u k Nagyot , e lad tuk Nagyot .") 

Tito és Rákosi 
A jugoszláv vezető, Josip Broz Tito nem tudott és n e m is akart felejteni, ezért a szovjet veze-

tésnél többször is szorgalmazta Rákosi Mátyás leváltását . A magyarországi liberális pár te l len-
zék pedig N a g y Imre vezetésével Jugoszlávia rehabilitálását, a szégyenletes koncepciós 
Rajk-per felülvizsgálatát követelte, amire a rákosista vezetés nem igen hajlott . 

Az 1956-os év sok szempontból sorsdöntőnek bizonyul t , többek között a szovjet- jugoszláv 
és a magyar- jugoszláv viszony, va lamint a magyarországi belpolitikai helyzet alakulása tekin-
tetében. Mindezekhez hozzájárul t a Szovjet Kommunis ta Párt 1956 február jában megtar to t t 
XX. kongresszusa , mely elvezetett a desztalinizációs fo lyamat el indí tásához, valamint Tito jú-
niusi moszkvai látogatásához. Tito - merénylettől tar tva - nem Magyarországon, h a n e m Ro-
mánián keresztül utazot t Moszkvába. A szovjet-jugoszláv megbeszélések során nem rejtette 
véka alá vé leményé t Rákosival kapcsolatban, akinek eltávolítása é rdekében nyomás t gyako-
rolt a szovjet pár tvezetésre . 

A szovjet vezetők azonban úgy ítélték meg, hogy a magyarországi kommunis ta rezsim 
egyedül Rákosi vezetésével tar tható fenn, leváltásával a vele szembenál ló Nagy Imre refor-
mistái tovább erősödnének. Szuszlov június 7. és 14. közötti magyarországi tar tózkodása so-
rán a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságával közölte, hogy Rákosi eltávolítása „aján-
dék lenne az amerikaiaknak", va lamin t szorgalmazta, hogy a PB „Révai és Kádár elvtársakkal 
egészüljön ki". A jugoszláv vezetés azonban kételkedett Szuszlov sikereiben, a magyarországi 
helyzet rendezését illetően. Ezenfelül a jugoszláv vezetés t teljesen lefoglalta főcé l jának eléré-
se, nevezetesen a Jugoszláviának nyú j t andó szovjet gazdasági támogatás , másrészt , hogy a 
Kreml egyenlő par tnernek ismerje el Belgrádot, a függet len jugoszláv bel- és külpolit ikát, il-
letve Moszkvához és az általa vezetet t szocialista táborhoz és a kommuni s t a m o z g a l o m h o z 
f ű z ő d ő viszonyát , valamint Jugoszlávia sajátságos politikai-ideológiai ál lásfoglalásának és 
szerepének e l fogadását . Ezért nem is tértek ki Szuszlov magyarországi látogatására. 

Rákosi időközben a szovjet csatlós országok vezetőinek 1956. jún ius 22-23-i, nem nyilvá-
nos csúcstalálkozóján járt Moszkvában, ahol a szovjet vezetés tájékoztatót tartott a Tito e lnök-
kel június 2-20. között folytatott tárgyalásairól. Rákosi hazautazása előtt felkereste Voro-
silovot, aki fel jegyzésben írja: „Rákosi azt mondta , Magyarország kész. szorosabb bará tságra 
lépni Jugoszláviával . (...) Amikor a Jugoszláviához f ű z ő d ő kapcsolatok további normal izá lá-
sát szolgáló gyakorlat i lépésekről esett szó, Rákosi e lvtárs érezhetően tar tózkodó volt és szá-
mos kritikai észrevételt tett a jugoszláv vezetőkre. (...) Vorosilov f igyelmeztet te Rákosit, hogy 
Jugoszlávia »most vi tathatat lanul helyes úton jár«, és bátran hozzá kell fognia a Jugoszláviá-
val való baráti kapcsolat erősítéséhez. 

Moszkva Mikojant küldi Budapestre, ahol a szovjet vezető július 18-án „elintézte" Rákosi 
leváltását, helyére Gerő Ernő kerül t . Horváth Zoltán, az SZDP volt és rehabilitált vezetője úgy 
ítélte meg: „Gerő hatalma nem tart egy évnél tovább" . 

Sztálin és Rákosi 
Szinte diplomáciai h u m o r n a k - ha egyáltalán van ilyen?! - számítana az a lengyelországi 

jugoszláv követi jelentés, amely beszámol Rákosi Mátyás egyik legutolsónak számító krími 
nyaralásáról . A Magyar Dolgozók Pártja Központi Bizottsága 1956. július 18-21-i ülésén 
Anasztaz Mikojan szovjet külügyminisz ter - az általa közvetített szovjet akaratnak megfele-
lően - Rákosit felmentette első titkári tisztsége és politikai bizottsági tagsága alól. A bukot t ve-
zér fáradalmai t egy krími hotelben kívánta kiheverni, á m értesülve a magyarországi fo r rada -
lomról, vissza kívánt térni Budapestre . Később mégis „elállt szándékátó l" , mivel - a jelentés 
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szerint - azt m o n d t a : „mégse mehe t vissza, mivel a szállást hosszabb időre lefoglalták számá-
ra" . 

Időközben Dalibor Soldatic jugoszláv nagyköve t - a két ország követségei 1956. október 
elején nagykövetségi rangra emelkedtek - jó kapcsolatokat épített ki N a g y Imre körével , a re-
formerekkel . Másrészt a Tito veze t te jugoszláv k o r m á n y Nagy Imre rehabilitációs fo lyamatá -
ba - Nagyo t október 13-án visszavet ték az MDP-be - , és magas á l lampár t i beosztása vissza-
nyerésébe közvet lenül n e m kapcsolódot t bele. Tény viszont, hogy N a g y Imre, Kádár János, 
Losonczy Géza és más Rákosi ellenes kiemelkedő kommunis t a veze tő rehabilitációját és poli-
tikai fe lemelkedését támogat ták , mivel reformistákként , saját szocial izmusról alkotot t kon-
cepciójukhoz közelál lónak tekintet ték őket. 

Az október 23-i tüntetés nemzeti és szovjetellenes jellegéről 

A szocialista tábor vezetői ret tegtek a lengyelországi Poznanban kirobbant munkás fe lke -
léstől, majd a magyarországi helyzettől, a demokráciá tól , amiről beszédesen vall a szófiai ju-
goszláv követ 1956. október 22-i jelentése: „Szombaton telefonon felhívott a magyar katonai attasé 
és elégedettségét fejezte ki a magyarországi küldöttség (Gerő vezetésével - a szerző megjegyzése) 
jugoszláviai látogatását illetően. Meghívott, hogy vasárnap menjünk el a Vitosára. Közölte, hogy ve-
lünk tart a kínai és a cseh katonai attasé, az orosz elfoglalt. (...) A beszélgetés során közölte, »Dokalj elv-
társ, képzelje csak el, Holub (cseh katonai attasé) retteg attól, ami nálunk történik, retteg a demokráciá-
tól.« A vitában részt vett a kínai, a magyar és jómagam, a cseh nem tudott mit tenni. A magyar tovább 
beszélt, hogy náluk mindeddig a kommunistáknak nem lehetett egyéni véleménye, hogy mindent (uta-
sítást - a ford í tó megjegyzése) felülről kaptak (...) Azt mondta, hogy Rákosi nem térhet vissza többé, 
s helyes volt Farkast bebörtönözni. A rövid beszélgetés során az a meggyó'zó'désem támadt, hogy a kínai, 
a magyar és én elviekben azonos véleményen vagyunk, míg a cseh továbbra is kitart a régi elvek mellett, 
és fél a demokrácia féktelenségétől és az »ügynököktől«". 

A budapes t i jugoszláv nagyköve tség egyik munka t á r s a 1956. október 24-én belgrádi felet-
teseinek az alábbi sürgős, rejtjeles táviratot küldi : 

„A tegnapi 15 órakor kezdó'dó', a poznani eseményekkel kapcsolatos szolidaritási tüntetés az éjszaka 
folyamán tömegtüntetéssé nőtt. Gerő tegnapi 20 órai beszédét követően, a rádiónál fegyveres összetű-
zésre került sor. Gerő meg sem említette a folyamatban lévő tüntetéseket, ami a tömeg még nagyobb elé-
gedetlenségét váltotta ki. 

Az ifjúsági KB a tüntetések élére állt és az éjszaka folyamán röplapokat terjesztett. A tüntetők ledön-
tötték a Sztálin-szobrot, több hivatalos helyiséget elfoglaltak, valamint éjszaka a Magyar Rádiót kíván-
ták elfoglalni, ahol a fegyverropogás még reggelre sem szünetelt. A tüntetések nemzeti és szovjetellenes 
jelleget öltöttek. Reakciós fellépésekre is sor került, de azt a tömeg nem támogatta. (...) 

Nagykövetségünk épülete előtt a tüntetők éljeneztek: »Éljen Tito!« Sok csoport segítségnyújtást kért 
tőlünk. Este 5 óra körül lakásomon többen felkerestek és az érkező szovjet csapatok intervenciójáról érte-
sítettek. A katonaság és a rendőrség a néppel szolidáris, akiket felfegyvereznek. Egyedül az 
ÁVH-egységei állnak harcban. 

Magyarország más településein -főként Székesfehérváron, Szegeden és Debrecenben -felkelés tört 
ki. Budapestre 4 és 5 óra között Cegléd, Szolnok térségéből ideért a szovjet páncélos hadosztály, s a vá-
rosban hidakat és fontosabb objektumokat foglaltak el. 

A KB éjszakai ülésén a Politikai Bizottságba új tagokat vettek fel és újjá választották őket. Rákosi hí-
vei ettől elestek, de közöttük van Bata honvédelmi miniszter is. Nagyot a kormány elnökévé választot-
ták, aki reggel 8 óra 30 perckor felhívással fordult a tüntetőkhöz, hogy oszlassák fel magukat, a leendő 
zavargást keltőket halálos ítélettel sújtják. Valamivel később közleményben fordultak - a Varsói Szerző-
dés értelmében - a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatokhoz, mégpedig segítségnyújtás céljából, 
ugyanis a magyar kormány nem volt felkészülve az események ilyen alakulására, egyben támadás érte. 
Ez így nem pontos, ugyanis a tüntetők csak az ÁVH szerveit támadták meg. A felhívásban a néphez for-
dulnak, akiket a szovjet és a magyar egységekkel együttműködésre kérnek. Ezt a közleményt vélhetően 
az oroszok diktálták, valamint a kormány rendelkezését is. A zavargások még tartanak. További orosz 
csapaterősítést várnak Székesfehérvárról." 
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Nagy és Kádár nem nyerték el a tömegek bizalmát 
Dalibor Soldatic jugoszláv nagykövet október 25-i táviratában a tüntetésről szólva kiemeli: 
„Kezdetkor az állami vezetés nem tett kísérletet arra, hogy kezébe vegye a dolgok rendezését. Nagy 

Imre az országház előtt megtartott október 23-i esti beszéde - miniszterelnöki megválasztása előtt - nem 
elégítette ki a tömegeket. Gerő beszédében nem tért ki a történésekre, így még inkább feltüzelte n résztve-
vőket. A Külügyminisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a Kfí némely tagja arra kérte Gerőt, hogy 
ne tartsa meg beszédét, de őhajthatatlannak bizonyult. A vezetőség ezt követően teljes hallgatásba me-
rült egészen másnapig, amikor közzétették az új PB összetételét, és Nagyot kinevezték a kormány elnö-
kének. Nagy felhívása a tömeghangulat csillapítására csak részben volt hatással, s nem érte el a kívánt 
eredményt. Erre bizonyítékul szolgálnak a ma felélénkült tömegtüntetések is. A vezetés reményeket fűz 
az új kedvezmények adásához, illetve Gerő leváltásához és Kádár elsőtitkári kinevezéséhez. Teljesen vilá-
gossá vált, hogy a pártvezetést és a kormányt páni hangulat jellemezte, és a hatalmat teljesen kiengedték 
a kezükből. Nincs befolyásuk a dolgok alakulására. A hatalmat az orosz egységek tartják kezükben, a nép 
pedig súlyos áldozatok ellenére továbbra is az utcán van és a tüntetések a mai nap folyamán felélénkül-
tek. 

Dr. Síktól (külügyminiszter-helyettes - a szerző'megjegyzése) kapott információk alapján a KB plé-
numa keddtől, október 23-ától kezdve, egyfolytában ülésezett (...) ma 15 órától ismét ülésezik. A KB 
épületét szovjet tankok vették körül és védik. A tüntetők összetétele az események menetének függvényé-
ben változott. Első nap az ifjúság tüntetett. Az ifjúsági KB csatlakozott a tüntetőkhöz és kezébe kívánta 
venni a kezdeményezést, de azt nem sikerült megtartania. Az est folyamán nagy munkástömegek, hiva-
talnokok és állampolgárok csatlakoztak hozzájuk, akik között nacionalisták és antiszocialista elemek is 
találhatók. A némely helyen ellenálló elbarikádozott, izolált csoportok főleg felfegyverzett fiúkból állnak. 
Azonban a tegnap esti tömegtüntetés során megjelenő hatalmas néptömegeket figyelembe véve - mely 
Gerő lemondását, a magyarországi területről az orosz csapatok kivonását követelik - értelmetlen volna 
„fasiszta banditáknak" és „ellenforradalmároknak" nevezni, bár a tömegben mindenféle elem megtalál-
ható. Ugyanez vonatkozna a mai nap során megvalósuló tömegtüntetések összetételére is. Horváth kül-
ügyminiszter, a KB tagja információja szerint, melyet személyesen Sík közölt velem, a KB október 23-án 
este határozatot hozott a szovjet csapatok kivonásáról, amikor ... (hiányzó rész) az értesítés arról szólt, 
hogy a katonák átállnak a tüntetők oldalára és fegyvert osztanak közöttük, valamint közölte, hogy a 
rendőrség valójában nem létezik, az ÁVH-s egységek egyedül nem képesek szétverni a tüntetőket és a 
rendet fenntartani. A szovjet egységek legelőször egy harckocsi hadosztály nagyságban érkeztek ... (hi-
ányzó rész) Cegléd és Kecskemét felől, ámde még tegnap Romániából újabbakkal erősítették meg ókét, 
mégpedig egy harckocsi-, illetve gépesített hadosztállyal. Kegyetlen vérontás következett. Az áldozatok 
száma néhány százra tehető, míg a sebesültek száma eléri a több százas nagyságot, mely a nép szemében 
teljes mértékben kompromittálta mind a magyar vezetést Gerővel együtt, mind pedig a Szovjetuniót. A 
vezetés ingadozó és határozatlan állásfoglalása nem elégítette ki a tömeget." 

Soldatic jelentése további részében a magya r vezetés további engedményei rő l , va lamint 
Kádár és Nagy a tömeghez intézett szétoszlatási felhívásáról szól. Véleménye szer int az ilyen 
ígéret - szovjet csapatkivonás - nem biztos, hogy csillapítani tudja a helyzetet. Határozottabb intézke-
déseket kellett volna foganatosítani az orosz egységek kivonása céljából, ily módon a kormány elnyerhet-
te volna a tömegek bizalmát. Már hallhatók olyan észrevételek is, hogy Nagy elárulta a népet (rögtöníté-
lő bíróság, szovjet egységek behívása, Gerővel megkötött kompromisszum). 

Az '56-os forradalom szocialista és polgári jellegéről 
A gyorsan zajló magyarországi október-novemberi forradalmi események jellegét a sokszí-

nűség határozza meg. X nemzeti jelleg mellett a szocialista és a polgári fo r rada lom számos 
mozzana ta érhető tetten Dalibor Soldatic jugoszláv nagykövet jelentései szerint . 

„A polgári pártok teljes gőzzel szerveződnek. A kommunisták álláspontról, programról és szervezeti 
felépítésről vitatkoznak. Elsősorban csak a korábbi nevek merülnek fel. Az új káderek, akik a felkelésben 
részt vettek, háttérbe szorultak. így például Maiéter ezredes, egy budapesti helyőrség parancsnoka, aki a 
pogromot vezetők ellen a fő harcot vívta, a parlamentben kijelentette, hogy kommunistának érzi magát -
neve még csak számításba sem jött. 

Az orosz egységek elhagyták Budapestet, de nem mentek messzire. Valahol a budapesti külvárosok 
bejáratainál tartózkodnak. A MDP vezetőitől megtudtuk, hogy Romániából újabb szovjet alakulatok ér-
keznek Magyarországra, egyikük vélhetően a Szovjetunióból. 
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A magyar fegyveres erők megszervezésére tett erőfeszítések gyenge eredményt hoztak. A gyárakban a 
munkabeszüntetés még tart. Úgy tűnik, hogy nem történnek erőteljesebb erőfeszítések a munkásosztály 
megszervezésére és aktivizálására. Az utcán alapjelszóként fogalmazódik meg az az általános probléma 
- amely a felelős körök vitáiban nagyrészt szintén felmerül -, hogy a szovjet egységek mikor hagyják el 
Magyarország területét. 

A Magyar Szociáldemokrata Párt képviselői Bécsbe utaztak a II. Internacionálé kongresszusára." 
„Budapest, 1956. október 25. Egész reggel kapcsolatba kívántunk lépni a Politikai Bizottsággal vagy 

a Külügyminisztériummal. Felkerestem a lengyel nagykövetet, aki hasonló helyzetben van. Elszigetelt 
csoportok még mindig ellenállnak a szovjet csapatoknak. A tüntetések ismét felélénkültek. A tüntetők 
nagyobb csoportja 12 órakor az Országház felé indult, hogy követeléseit ismertesse, elsősorban Gerő le-
mondását követelve. A Parlament előtt a szovjet tankok akcióba kezdtek. Áldozatok is vannak. Innen 
kétszer is felhívták nagykövetségünket, és közbelépésünket kérik a további vérontás megakadályozására. 
A Politikai Bizottság közzétette, hogy Gerőt a párt első titkári beosztásából felmentette, s helyére Kádár 
fános került." 

M é g egy aznapi jelentés: „13 órakor 1000fős tüntető csoport - tekintélyes állampolgárok és mun-
kások - magyar zászlókkal követségünk elé érkeztek, közben a magyar himnuszt énekelték, és »éljen Ti-
to« skandálták. A küldöttség négy tagja a követség udvarába érve elvtársainktól kérte a nagykövettel va-
ló találkozást. Válaszunkban közöltük, hogy nincs itt, mire arra kérték a nagykövetséget, hogy a jugo-
szláv kormánynak továbbítsa a magyar ifjúság azon kérését, hogy a jugoszláv kormány az ENSZ-nek 
nyújtsa be keresetét, hogy az idegen csapatok magyar területen hagyjanak fel a magyar állampolgárok 
gyilkolásával, és pedig azon állampolgárokéval, akik békésen és fegyelmezetten tüntetnek és szabadságu-
kat keresik." 

Kétségtelen tény, h o g y a nép tömegek követelései között célként az ország elveszett függet-
lenségének, szabadságának elismerése, az idegen, orosz megszál ló csapatok kivonása, a pol-
gári demokrácia megteremtése , a Jugoszláviához való közeledés szerepelt, egyúttal magyar 
részről a segítségkérés is megfogalmazódot t . 

A jugoszláv k o r m á n y a véres budapes t i október 23-24-i eseményeket követően támogatta a 
magyar vezetésben bekövetkezett váltást és üdvözöl te N a g y Imre miniszterelnöki és Kádár 
János elsőtitkári kinevezését , aki G e r ő Ernő helyére kerül t . 

Orosz, amerikai vélemények 
„Ma megbeszélést folytattam Adropov szovjet nagykövettel, akinek rezidenciáját szovjet tankok őr-

zik, így csak szovjet kísérettel lehet megközelíteni. Andropov nagyon ijedt ember benyomását kelti és ag-
gódik" - kezd jelentésébe Soldatic jugoszláv nagykövet 1956. október 26-án. „Megkérdezve meg-
erősítette, hogy a magyar kormány segítségül hívta a szovjet egységeket, s azok a rend helyreállításával 
ellmgyják a várost és visszatérnek támaszpontjaikra. Ismeretlen számára ... (h iányzó rész) a kérelem-
mel kapcsolatos állásfoglalás, miszerint a szovjet csapatok Magyarország területét elhagyják-e? 

Ma Horváth külügyminiszterrel telefonon beszélt. Közölte, hogy hamarosan bejelentik a széles ala-
pokon nyugvó új nemzeti Nagy-kormány állásfoglalását. (...) Hozzátette, hogy a városban a helyzet lé-
nyegében szilárd és hogy másnap reggelre helyreáll a rend. (...) Horváth közölte, hogy vidéken (Debre-
cenben és egyéb ipari központokban) megalakulnak a munkás-tanácsok - akik a valós hatalom birtokosai 
-, de minden kapcsolatuk megszakadt a központi kormánnyal. Ezt a hírt az MTI is megerősítette, kiegé-
szítik azzal, hogy a debreceni bizottság tárgyalt a szovjet katonai parancsnokkal, illetve a szovjet csapa-
tok elhagyják a várost. 

3. Egész nap hiába próbálkozom bejutni a parlament épületébe, ahol megbeszélt találkozóm lenne 
Marosánnal, a PB tagjával." 

Srda Prica jugoszláv miniszterhelyet tes a belgrádi Ridelberger amerikai nagykövet te l októ-
ber 26-án megbeszélést folytatott. Feljegyzésében írja, hogy „a kelet-európai országokban zajló 
események erejéről és mélységéről helyes értékelést adtunk, és azok pontosnak mondhatók", közölte ve-
le az amerikai nagyköve t . Dulles üzenetében első helyen üdvözli a magyar nép azon kívánságát, 
hogy a szovjet dominanciától nagyobb önállóságra tegyen szert. A széles demokratikus mozgalom egy-
ben kifejezi a Szovjetunió alárendeltsége elleni érzelmek mélységét. Egyben a szovjet fegyveres erők a ci-
vil lakosság elleni bevetése megmutatja azokat a méreteket, meddig képesek az oroszok elmenni, amit do-
minanciájuk megőrzése érdekében tesznek. Ők, amerikaiak nem tudják elképzelni sem hogy a civil lakos-
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ság hogyan tudja magát a tankok ellen megvédeni. Mit lehetne tenni a vérontás csökkentése érdekében? 
Egyidejűleg hatni kellene az új kormányra, hogy ne alkalmazzon megtorlást a zavargásokban résztvevő 
lakosság ellen. Úgy véli, hogy ebbe az irányba közösen tehetnénk bizonyos lépéseket, s ennek céljából fel-
használhatnánk meglévő befolyásunkat a Szovjetunióra." 

Srda válaszában közli, hogy helyes lépésnek tartja a magyarországi helyzet lecsillapítását, 
minek érdekében külsőleg semmilyen lépést sem szabad megtenn i . Az utóbbi események, kü-
lönösképpen Nagy és Kádár nyilatkozatai arra i rányulnak, az ú j kormány azon fáradozik, 
hogy a Dulles-i üzene tben megfogalmazot t elvárások szerint járjon el. A jugoszlávok a meg-
torlás ellen vannak, az ország minél gyorsabb demokra t izá lódásáér t tesznek erőfeszítéseket, 
nemcsak Magyarország, hanem a Szovjetunió tekintetében is. N e m állíthatók m e g a folyama-
tok, ugyan i s a helyzetet egy külső beavatkozás tovább bonyol í taná, és nagyban megnehezí te-
né. 

Többpártrendszer és a Kossuth-címer 
A budapes t i e semények alakulását a budapes t i Jugoszláv Nagykövetség munka tá r sa i élén-

ken figyelik, s naprakészen tájékozottaknak tekinthetők, ugyan i s szoros kapcsolatban állnak 
a Magyar Dolgozók Pártja re formszárnyával . Soldatic nagyköve t belgrádi feletteseit október 
26-án az új magyar ko rmány megalakulásáról tájékoztatja. 

2. „Ma véletlenül felkerestem Bognár külkereskedelmi minisztert, aki az alábbiakat közölte velem: 
még a nap folyamán megalakul az új Nagy-kormány. Összetétele még nem ismert. 

2. A KB a felkelőkkel felvette a kapcsolatot és megbeszéléseket folytat velük. Megbeszéléseket folytat-
tak az egyetemistákkal, de tárgyalni fognak a többi csoporttal is. Bognár szerint a mozgatom egyetemis-
tákból és fiatalokból, munkásokból és demokrata egységekből áll, akik csatlakoztak a felkelőkhöz. A felke-
lőknek nincs egységes vezetésük, s ezért több, eddig megalakult csoporttal kell tárgyalni. 

3. A felkelők követeléseinek nagyobb része elvileg elfogadható, de megvalósítása nem. így például 
nem fogadható el azon követelésük, hogy a szovjet csapatokat vonják ki mindaddig, míg helyre nem áll a 
rend. Ezen kívül a fenti követelés teljesítése fiigg a Szovjetunió állásfoglalásától, egyetlenegy nem szoci-
alista követelés lenne: a többpártrendszer és a Kossuth-címer bevezetése, amely azonban a Nagy-Ma-
gyarország címere, s a szomszéd országok számára elfogadhatatlan. 

4. A szakszervezetek a KB-nak átadták a helyzet megoldására szolgáló javaslatukat (a programot a 
Népszava 2. számában közzétették). A programból adódó követelések egy részét már a KB közleménye is 
tartalmazza. 

5. A KB szerint a magyar hadsereg nagyobb része a kormányt támogatja, de helyenként a felkelőkhöz 
csatlakoztak a szovjet egységek magyarországi kivonulásával kapcsolatos követelés értelmében. Bognár 
elmondta, hogy a vezetőség nagyon lassan és habozva reagál a követelésekre (Gerő leváltása, Nagy, a 
kormány elnökének kinevezése, stb.), s az vezetett el a mai helyzetig, melyben a felkelők állandóan újabb 
és újabb követelésekkel állnak elő, egyben követeléseikkel már-már a szocialista rendszer létét kérdőjele-
zik meg. Arra a kérdésre, mit kíván a KB megtenni, Bognár azt válaszolta, hogy a felkelők jogos követe-
léseit maximálisan és gyorsan elfogadják, de amennyiben a harcok nem szűnnek meg, úgy erőt alkal-
maznak a felkelés elfojtására." 

A jelentésben a többpár t rendszer és a Kossuth-címer kiemelt betűvel szedet t , mely a titoi 
szocialista jugoszláviai vezetésnek nem felelt meg, va lamint az 1848-49-es szabadságharcra 
emlékez te tő Kossuth-címer használatában valamiféle Nagy-Magyarország fe l támasztásának 
szándéká t látták megvalósulni . A szocialista rendszer léte is megkérdője leződöt t ezekben a 
n a p o k b a n , a majdani N a g y Imre vezette kormánynak igen körültekintően kellett eljárnia egy 
sor megolda t lan kérdést illetően: az ország függet lenségének helyreállítása, a többpár t rend-
szer bevezetése, a politikai demokrácia visszaállítása, mely létében fenyegette a szocialista be-
rendezkedés t , a Varsói Szerződés fe lmondása , a szovjet csapatk ivonás tekinte tében. 

Ezzel egyidőben a jugoszláv vezetés Nagy Imréhez való viszonyában - a magyarországi 
e seményekben előállt többpár t rendszer bevezetése valójában olaj volt a tűzre, habár a 
titoisták á l landóan a tá rsada lom „liberalizálásáról" és „demokrat izá lásáról" beszéltek - törés 
és szembefordu lás következet t be. A titoi vezetés úgy vélekedet t , hogy a magyar válság Nagy 
Imre eltávolításával o ldha tó meg. 
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A forradalmat Erdei Ferenc „ellenforradalminak" minősítette 
„A mai napon sürgős, Naggyal való találkozót kértem, illetve a kormány más tagjával, akit őkijelöl 

(...) Erdei Ferenc a kormány elnökhelyettese és Horváth Imre külügyminiszter fogadott. Hoiváth mi-
niszter páncélozott járművel jött el értem a követségre" - jelenti Dalibor Soldatic jugosz láv nagykö-
vet október 27-én. „Közöltem velük, hogy kormányom utasítására jöttem el, és a helyzetről kívánok tá-
jékozódni, mivel vezetőségünkben bizonyos bizonytalanság tapasztalható, valamint arra kértek, 
amennyiben lehetséges, nyújtsunk nekik támogatást. Hozzátettem, két nappal a fenti utasítás alapján, 
hiába kíséreltem meg a vezetőség valamelyik tagjával kapcsolatba lépni. Erdei a helyzetet a következő-
képpen értékelte: széleskörű szervezett ellenforradalmi mozgalomról van szó. Vitás kérdésnek tűnik az 
országban a demokrácia megvalósításának módja, a szervezett erők és a széles néptömegek közötti vi-
szony rendezése. A tömeg elégedetlenségének okai között a júliusi plénum intézkedései (Rákosi leváltá-
sa - a s ze rző megjegyzése) mellett, a rákosista időszak hibás politikájában rejlik. A Szovjetunió KP 
XX. kongresszusát, különösen a júliusi plánumot követően, a demokratikus közvélemény demokratizá-
lódási követelésekkel állt elő. A mozgalomhoz az értelmiség mellett a munkások és a parasztok is csatla-
koztak. A sajtó és különböző viták hatására élesebb követeléseket fogalmaztak meg. Mindez arra utal, 
hogy tudatos ellenforradalmi szerveződés akciójáról van szó. Az állami- és a pártvezetés a komoly ese-
mények és mozgalmak tekintetében egységes álláspontot képvisel. Velük szemben Nagy és Kádár nyilat-
kozatai értelmében jártunk el, a rend helyreállítása céljából szovjet egységek segítségével fegyveresen be-
avatkoztunk és fegyveres munkásosztagokat szerveztünk. Az intézkedések eredménye - Budapest esetén 
- a lázadás leverése a katonai akció nyomán vége felé jár, ami a vidéket illeti, több helyen tüntetéseket 
tartottak. Mindezidáig budapesti méretű fegyveres akcióra nem került sor, de nem zárható ki annak be-
következte. Amennyiben sor kerülne rá, a budapesti intézkedésekhez hasonló határozott intézkedéseket 
teszünk. Míg katonai szempontból a helyzet olyan, amint azt kifejtettem, a politikai helyzet bizonytalan 
és kritikus. Ugyanis fél órával ezelőtt közöltük az új kormány állásfoglalását, de nem tudjuk milyen 
visszhangra talál a nép körében. Az új kormány még nem ült össze, emiatt a közös párt- és állami veze-
tés végzi az ügyintézést. Ezt követően Erdei részletbemenően elmagyarázta a kormányban előállt válto-
zásokat." 

Erdei Ferenc a N a g y Imre-kormány miniszterelnök-helyettese a magyarországi demokrat i -
kus fej leményeket „szervezet t e l l enfor rada lomnak" minősí tet te tehát, annak ellenére, hogy 
el ismerte a demokra t ikus mozga lomban résztvevő értelmiségek, munkások és parasztok, je-
lesül a nép tömegek demokra t izá lódás i törekvéseit. Az ú j ko rmány összetétele népf ron tos po-
litika megvalósí tását tükrözte , ugyanis „a kormány három alelnöke közül kettő nem volt kommunis-
ta, míg a rákosista vezetés helyére látszatra reformkommunisták kerültek: így Münnich és Kosa (!), a 
mezőgazdasági tárcát Kovács Béla, a Kisgazdapárt volt főtitkára kapja, Tildy, a parasztság és az értelmi-
ség körében népszerűnek számító volt kisgazdapárti elnök, egyben volt köztársasági- és államelnök. A 
tüntetésekben résztvevő ifjúság bizalmát élvező Gyeses (?) és Lukács György miniszteri kinevezést ka-
pott, valamint a Tervhivatal élére Kiss, volt szociáldemokrata került, a honvédelmi miniszteri tisztséget 
janza tölthette be, míg Babicsot, az ismert tudóst az egészségügyi tárca vezetésével bízták meg. A volt 
kommunista szektás vezetést eltávolították - Gerőt kivéve, aki a továbbra is a Politikai Bizottság tagja 
maradt" - jelenti Soldatic. 

A párt szétesett 
Dalibor Soldatic 1956. október 29-i jelentésében a magyarországi helyzet labilitására utal, 

egyúttal érzékelteti a nagyon is összetett baloldali érdekeket , a Központi Bizottságon belül a 
konfl iktushelyzet kialakulását . Belgrádi felettese szignójában jelzi: „Felhasználandó a képvi-
selete inknek nyújtot t röv idebb értékelés során" . 

„Ma Mijatovic beszélt Marosámal, a PB tagjával, aki a következő kijelentést és helyzetértékelést tet-
te: a párt szétesett, gyakorlatilag nem létezik, a szakszervezetek megszűntek. Amennyiben a harcok foly-
tatódnak, a reakciós erők nyernek tért. A forradalmi bizottságokból némely helyen kidobták a kommu-
nistákat (Szeged) (...) Szolnokon és másutt (némely helyen a kommunisták illegalitásba vonulnak). Vé-
leménye szerint a jelenlegi helyzetben szükség van a szovjet egységekre, míg a katonaságnál nem rende-
ződik a helyzet, valamint a forradalmi erőkből nem szerveződik meg az új népi rendőrség. A kormány 
semmiféle garanciával nem rendelkezik, illetve az ország belügyi helyzetét tekintve nem gyakorol ellen-
őrzést. Egész Magyarország felett nem rendelkezik egy Felkelő Kormány, ám egyes kerületek tekinteté-
ben bizottságok működnek. A jelenlegi fegyveres harcok szervezésében és vezetésében magasabb rangú 
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tisztek vesznek részt, s a helyzet egészét tekintve bizonytalannak és kritikusnak mondható. A helyzetet 
tovább nehezíti a Biztonsági Tanács, valamint az amerikai és angol propaganda. A Moszkvai Rádió, a 
Pravda és a csehszlovák propaganda állásfoglalásukkal károsan hatnak, és a szovjetellenes hangulatot 
szítják, stimulálva a soviniszta, nacionalista tendenciákat. A mai kormány - véleménye szerint -, ha 
fennmarad, garantálja a szocialista program megvalósítását és véghezvitelét, tekintet nélkül annak bi-
zonyos koalíciós összetételére. Mikojan és Szuszlov végül is beleegyeztek abba. hogy a budapesti felke-
lést nem lehet teljes egészében profasisztának és ellenforradalminak minősíteni, tekintettel a reakciós 
elemekre, melyek a nép általános elégedetlenségét felhasználják a szocializmus elleni küzdelemben. Úgy 
vélekedik, hogy a vezetőknek vállalniuk kell a felelősséget azért a politikáért, melyet 1948-tól napjainkig 
folytattak, de azok most is mossák kezeiket. Úgy ítéli meg, hogy nem csak róluk van szó, hanem káder- és 
személyi mozgásokról és változtatásokról, egyúttal bírósági felelősségre vonásról is. Felhívjuk a figyel-
met, hogy Marosán a KB nagyobb hányadának a véleményét fogalmazta meg, amely a Nagy-csoporttal 
szemben negatívan foglal állást." 

A szovjet vezetők - Mikojan és Szuszlov - a for radalom napjaiban közvet lenül Budapestről 
i rányítot ták a szovjet külpolitikai lépéseket, egyben a magyar belpolitikát, akik - Marosán 
szavai szerint - a magyarországi eseményeket október 29-én még nem ítélték fasiszta jellegű-
nek és e l lenforradalminak. Az csak később nyer ilyen jellegű megfoga lmazás t , vélhetően a 
Nagy-csoport tal szembenál ló Kádár vezet te kommunis ta vezetők tendenciózus értékítéletét 
és minősí tését követően, akikkel mindvég ig kapcsolatban álltak. 

Másrészt, a jugoszláv vezetés, bár elítélte az október 24-i szovjet intervenciót , nem támo-
gatta a Nagy-ko rmány radikal izáiódását , a szovjet csapatkivonást , va lamin t a magyar kor-
m á n y a Szovje tunióhoz és a Varsói Szerződéshez „ f ű z ő d ő viszonyát" . N e m tartotta reálisnak 
a Nagv-ko rmány október 30. és november 2-a hozott döntéseit : semlegességi nyilatkozatot, a 
négy v i lágha ta lomhoz intézett felhívást, sőt, veszélyesnek tartotta azokat , mivel a lkalmazá-
suk Európa ezen részén a tömbök közötti meglévő egyensúlyi helyzetet veszélyeztetik, 
mellyet követően az akkori, relatíve stabil jugoszláviai helyzet is veszélybe kerülhetne. 

Tegyük hozzá, Nagy Imre november 2-án külföldi újságírók előtt tar tot t tájékoztatón kije-
lentette, hogy Magyarország sem a többi szocialista ország, sem pedig a jugoszláviai utat n e m 
kívánja építeni, inkább az ausztriait választja, amiről a jugoszláv kommuni s t a vezetés m é g az-
nap , a brioni orosz-jugoszláv megbeszélés megtartása előtt értesült. 

Soldatic az eseményeket „népfelkelésnek" nevezi 

Soldatic jugoszláv nagykövet a Jugoszláv Külügyminisz tér ium t i tkárságának 1956. októ-
ber 28-án megkü ldö t t jelentését tekintve e lmondható , hogy az a magyarországi helyzet a lapos 
ismeretére vall, jelezve a magyar nép a szocialista Jugoszlávia felé fordulását . Vélhetően n a p -
jainkban is egyet lehetne érteni az alábbiakban ismertetésre kerülő, az 56-os forradalom jelle-
gének megítélését tekintve. 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy reánk, mint szocialista országra nézve, komoly veszély hárul, amennyi-
ben egyetértünk a sztálinista-rákosista többségű KB itteni Imagyarországi! hivatalos állásfoglalásával, 
miszerint »szemezett ellenforradalmi mozgalomról« van szó. DraOkoviae kijelentése még elfogadható, 
azonban rádiónk híradásai, melyek a budapesti hivatalos kommünikék alapján fogalmazódnak meg, két-
ség kívül káros politikai következménnyel járnak. Tény az is, hogy Nagy is visszahúzódik, ami az esemé-
nyek értékelését illeti, ami még inkább tovább bonyolítja a helyzetet. Az 529. számú táviratunkból telje-
sen érthetővé válik, miszerint Horváth miniszter azonnal megragadta a támogatásunkat, mire azonnal 
visszahúzódtam és megakadályoztam, hogy látogatásomról bármi is megjelenjen. Mi már sok anyagot 
küldtünk arra vonatkozóan, amiből jól érzékelhető, hogy a magyarországi események hivatalos értékelé-
se pontatlan. Megismételjük tehát, mivel minden világos és szó sincs semmiféle »ellenforradalmi moz-
galomról«, hanem a gyűlölt sztálinista-rezsim elleni széles körű népfelkelésről, egy erős nemzeti jelleg-
gel, mely az ország függetlenségének biztosítását és a szovjet csapatok kivonását követeli az országból. 
Ebben a tömegmozgalomban bizonyos antiszocialista tendencia is észrevehető, bizonyos ellenforradalmi 
elemek kilengései, azonban mindez nem tekinthető lényegesnek a néptömegek teljes mértékű mozgalmát 
illetően, valamint az események értékelését tekintetve. Azonban még túl korai lenne, és nem is lehetsé-
ges egy végső értékelést és elemzést adni, de úgy véljük, hogy elegendő elemmel rendelkeznek az állás-
foglalás elfogadása tekintetében. Aminek kapcsán tekintettel kell lenni arra a tényre is, miszerint a nép-
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tömegek nagy bizalmat és r emény t táplálnak a szocialista Jugoszlávia iránt, mely m á r szám-
talan esetben nyert kifejezést." 

A feltárt jugoszláv d o k u m e n t u m o k egyér te lművé teszik, miszer int a jugoszláv vezetés be-
látta - saját érdekeit tekintve - a magyar események tú lmennek m i n d e n határon. 

Magyar részről Erdei Ferenc miniszterelnök-helyettes utalt egy esetleges jugoszláv katonai 
segí tségadásra , amit a magyar v idéken élők szorgalmaztak. Tény, hogy a jugoszláv vezetés az 
ország északi határát katonai lag megerősítet te , s több hónapig á l landó készül tségben voltak 
az egységek. (Egy horvátországi szemtanú ekkor töltötte katonaidejét , ő közölte ve lem a fenti-
eket, a zonban további levéltári kutatásra háru l a kérdés tisztázása.) 

Brioni találkozója (1956. november 2-3.) során Tito állítólag azt mond ta az oroszoknak: 
„Ako necete vi sa istoka, mi cemo sa juga" („Ha nem támadtok keletről, majd mi f o g u n k dél-
ről"). Tito az orosz katonai, va lamin t a komszomolküldö t t ség előtt is szólt erről, miszer in t az 
orosz intervenció e lmaradása esetén, jugoszláv részről tör ténne a beavatkozás, ami t az egyen-
lőre ku ta tha tó jugoszláv d o k u m e n t u m o k n e m támasztanak alá. 

A megbeszélés során Hruscsov közölte, h o g y a román vezetők is késznek muta tkoz tak 
fegyveresen közbelépni, d e azt Tito azonnal elutasította. 

Frankovics György 

Széna tér 
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