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Illúziók vágóhídján (1.)
Az 1956-os forradalom és az ENSZ – a világszervezet 
levéltárának a közelmúltban hozzáférhetővé vált
dokumentumai alapján1

Nagy András

„…there were only two ways the country might have been helped. The
first way was simple and easy: it merely required that the Lord God

came down from heaven and help. The second way was more
difficult, for it required a miracle – that the UN would help.”2

Tanulmányomban áttekintem azoknak a dokumentumoknak a sorsát, sajátosságait és jelentősé-
gét, amelyek az 1956-os magyar forradalom és a világszervezet igencsak rétegzett és ellent-
mondásos kapcsolatát tárják fel, s amelyeket az ENSZ levéltára a közelmúltban tett hozzáférhető-
vé – a magyar diplomácia jelentős sikereként. Egyfelől elemzem a politikai megoldás kísérleteit 
és kudarcait az eddig ismeretlen – és olykor éppen drámai felismeréseket tartalmazó – iratok 
kapcsán, de rámutatok azokra a sikerekre is, amelyeket az ENSZ a segélyezésben vagy a me-
nekültválság kezelésében elért – és amelyekről sajátos politikai megfontolásokból inkább hall-
gatott. A tanulmány bőségesen idéz a forrásokból, hogy azok alapján a maguk teljességében 
alkothassunk képet a dokumentumokról és az azok által rögzített eseményekről – és mindezt 
egyszersmind elhelyezi a szélesebb történeti horizont előterében és a korszak „geopolitikai” 
kontextusában.

The author gives an overview of the files that became available only recently in the Archive 
of the United Nations, concerning the Hungarian Revolution of 1956 and the responses the 
UN gave to these events. The declassification of these documents was a major success of the 
Hungarian diplomacy as the files provide a new picture of the events inside and outside of 
the UN. The author analyses the attempts and failures of the organization to find a political 
solution to the Hungarian revolution (or rather to its suppression), yet he also highlights the 
very successful actions the UN conducted both in the fields of relief supply and in managing 
the refugee crises (while strangely enough, the UN did not advertise these successes, probably 
to avoid risking its execution in the context of the political controversies). The study quotes 
at length from the documents to substantiate its arguments and also shows the “big picture” 
determined by the historical context of the times by its geopolitical realities.

* * * 
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Közismert, hogy a diplomácia és a 
történettudomány között meghitt 
a viszony, bár meglehetősen egy-

oldalú: a tudományterület voltaképpeni 
tárgya ugyanis nem kis részben a nem-
zetközi kapcsolatok történetének sokrétű 
és bonyolult viszonyrendszere, előzmé-
nyei, következményei, különféle össze-
függései. Ritka pillanatok közé tartozik, 
amikor az „egyoldalú” viszony hirtelen 
kölcsönössé válik, és a diplomácia abban 
játszik szerepet, hogy a történeti kutatás 
elől sok évtizede elzárt források hozzá-
férhetővé váljanak, mégpedig olyan je-
lentős történelmi fordulópont dokumen-
tumainak az elérhetővé tételével, mint az 
1956-os magyar forradalom. Esetünkben 
még ennél is többről van szó: nem pusz-
tán magának a forradalomnak a törté-
netét világítja meg új oldalról az a több 
tízezer oldalnyi irat, amely az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének levéltárában3 
kutathatóvá vált, de a világszervezet kí-
sérleteit, kudarcait és sikereit is pontosan 
dokumentálja. Így ad képet arról, hogy 
a New York-i üvegpalotából miképpen 
látták a forradalom napjaiban megfor-
málódott kollektív illúziókat, majd a le-
verését követő szenvedéseket, s az azok 
enyhítésére tett lépéseket – a történészek 
és az érdeklődő közönség számára elő-
ször tárva fel a nemzetek közösségének 
lehetőségeit és korlátait. Nem csak a mi 
számunkra tanulságosan.

Bogyay Katalin rendkívüli és meghatal-
mazott ENSZ-nagykövet volt az, aki – az 
akkor már több évtizedes hiábavaló pró-
bálkozásaim sorozata után – fáradhatat-
lan és invenciózus munkával, rendkívüli 

diplomáciai érzékkel és az ügy iránti 
odaadásával elérte, hogy az ENSZ levél-
tárában elhelyezett, sok esetben hatvan 
esztendeje lezárt és „classified” vagy 
„restricted” jelzővel ellátott dokumentu-
mok hozzáférhetővé váljanak. És nemcsak 
az ENSZ-en belüli arhívumban, de a Co-
lumbia Egyetem különgyűjteményében 
is, ahol az úgynevezett Cordier-iratokat4 
őrzik. Az ENSZ egykori főtitkárhelyette-
se ugyanis még a világszervezet levéltá-
ránál is szigorúbb feltételek között érezte 
csak biztonságban – a magyar ügyet is 
pontosan dokumentáló, több ezer oldalas – 
irathagyatékát.

Mindennek a jelentősége azért is 
rendkívüli, mert az 1956-os forradalom 
napjaiban, majd a leverését követően az 
ENSZ volt a záloga azoknak az illúziók-
nak, amelyek vigaszt vagy akár reményt 
jelenthettek. Hiszen az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének alapokmánya (a to-
vábbiakban: Alapokmány) nemzetek kö-
zötti egyenrangúságot fogalmazott meg, 
valamint szuverenitást, politikai önren-
delkezést, a szabadságjogok tiszteletben 
tartását és így tovább – mindezt pedig 
a Magyar Országgyűlés is ratifikálta, 
hiszen sokévi hiábavaló próbálkozása 
után 1955-ben végre Magyarországot is 
a tagjai közé fogadta a világszervezet. 
Az 1956-os erjedéshez minden bizonnyal 
hozzájárult ez a történelmi súlyú fordulat 
is – amelynek hatása eleven volt, s hinni 
lehetett a forradalom leverése után, hogy 
az ENSZ segíteni fog fegyverrel, szank-
ciókkal, a nemzetközi jog erejével, bár-
hogyan.5 Hogy ebből mennyi volt a hiú 
ábránd, s mennyi a valóságos esély, mi 
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volt a nyugati cinizmus és a keleti ököljog 
viszonya, mennyi hősiesség keveredett 
később a gyilkosokkal való cinkosságba – 
minderről bőségesen és olykor drámaian 
tanúskodnak a kutathatóvá tett ENSZ-
iratok. A továbbiakban tehát mindennek 
a rövid áttekintése következik6 – és éppen 
azért ezen a fórumon legelőször, hogy így 
fejezzem ki köszönetemet Bogyay Kata-
linnak és a magyar diplomáciának ezért 
a rendkívüli lehetőségért, amely hatal-
mas hozzájárulást jelent múltunk hitele-
sebb megismeréséhez. Ahhoz a múlthoz, 
amely már akkor és azóta sem „csak” a 
sajátunk.

Előzmények

Povl Bang-Jensen dán diplomata az 
egyetlen külföldi, akinek szobra áll a 
Bem téri épület aulájában,7 jelképes sír-
ja a 301-es parcellán található, s akiről a 
Corvin közben elhelyezett emléktáblán 
röviden, a róla megjelent könyvekben8 
pedig hosszabban olvashatunk – de aki-
nek egész története voltaképpen még 
ismeretlen. Annyi tudható róla, hogy a 
„magyar ügyet”9 vizsgáló ENSZ Külön-
bizottság munkatársaként – a forradal-
márokhoz hasonlóan – nem törődött bele 
abba, amit a világszervezet tett, illetve 
nem tett 1956-ban és főképpen utána, 
ezért számos konfliktusba keveredett a 
feljebbvalóival, s – mindezektől talán 
nem függetlenül – ügyünkért végül az 
életét áldozta. Kutatásom eredendően 
az ő sorsának a feltárására irányult,10 s 
ennek során vált nyilvánvalóvá, hogy 
története nem mondható el az ENSZ és 

a magyar forradalom igen rétegzett és 
nem kevéssé ellentmondásos kölcsönha-
tásainak feltárása és megértése nélkül, 
amelynek során nemcsak a tizenhárom 
nap történetét kell vizsgálni, hanem az 
utána követő évekét is.

Az előzményekhez hozzátartozik még, 
hogy néhány hónappal Magyarország 
ENSZ-felvétele előtt jött létre az oszt-
rák államszerződés, amelynek nyomán 
a szovjetek kivonultak Ausztria keleti 
zónájából, az ország pedig kimondta az 
örökös semlegességét. Nem kevéssé pa-
radox módon, az akkor megkötött Varsói 
Szerződés hivatkozási alapja – részben – 
az Alapokmány volt, így a forradalmat 
vérbe fojtó fegyveres beavatkozás „jog-
alapja” is az lett.11 Így érthető, hogy már 
az első szovjet bevonulás nyomán (vagy-
is október 24-én) feltétlen politikai reflex 
lehetett az ENSZ-hez fordulás, hiszen a 
két, egymással ellentétes politikai fordu-
lat – a forradalom kitörése és leverése – so-
rán az ország vezetése ugyanarra a doku-
mentumra hivatkozott.

Az események azonban gyorsabban pe-
regtek, mint ahogyan a telexgépek és a 
távírók dolgozni tudtak, s amikor a kér-
dés a Biztonsági Tanács október 28-i ülé-
sén napirendre került, Kós Péter magyar 
delegátus azt „belügynek” minősítette. 
Budapesten hatalmas felháborodás fo-
gadta a nyilatkozatát, Kóst „leleplezték”, 
leváltották, hazahívták,12 noha a doku-
mentumok kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy a fiatal diplomata a miniszter(elnök) 
utasításának megfelelően járt el.13 Akkor 
ugyanis még esély nyílt a szovjetekkel 
való megegyezésre, akik annak feltételéül 
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a világszervezetnek a konfliktuskezelés-
ből történő kiiktatását szabták.14 És akkor 
talán még nem is rosszhiszeműen.

Csakhogy a leváltott Kós Péter helyé-
re lépő és az ENSZ irattárában őrzött 
dokumentumok tanúsága szerint Nagy 
Imrétől távirati úton érkezett, érvényes 
felhatalmazással rendelkező magyar 
ENSZ-delegátus, Szabó János az Állam-
védelmi Hatóság ügynöke volt, „Székely 
Bertalan” fedőnéven.15 Hiszen az is az 
előzmények közé tartozik, hogy a magyar 
ENSZ-csatlakozás egyik legfőbb szorgal-
mazója éppen az Államvédelmi Hatóság 
volt, amely így kívánt hírszerzési pozíci-
ókhoz jutni New Yorkban. A követen kí-
vül voltaképpen a munkatársak többsége 
a titkosszolgálatokhoz tartozott. Szabó 
János – másodvonalbeli diplomataként – 
szoros együttműködésben dolgozott a 
magyar ENSZ-misszió ávós tisztjeivel: 
Hollai Imrével és Rácz Pállal.16 Az utób-
biak Kós hazarendelését követően is New 
Yorkban maradtak, és a budapesti „köz-
pont” szétesése után közvetlenül Moszk-
vából kapták az utasításaikat (a szovjet 
ENSZ-képviselet titkosszolgálati tisztjein 
keresztül). Így értesülhetett Szabó „Szé-
kely” a Kádár-kormány megalakulásáról 
hamarabb, mint annak a kormánynak 
nem egy – még Budapesten és környé-
kén bujkáló – tagja, és ezért tagadta meg 
Nagy Imre táviratainak a felolvasását,17 
amikor néhány nappal később a minisz-
terelnök mégis az ENSZ-hez fordult, fel-
ismerve, hogy a szovjetek katonai erővel 
készülnek leverni a forradalmat.18

Az 1956-os forradalom történetéhez 
– az ENSZ-en belül és kívül is – hozzátartozik 

az úgynevezett „szuezi válság”19 egyide-
jű kirobbanása, elhatalmasodása, hábo-
rús eszkalációja, majd gyors megoldása. 
Mindez nemcsak a magyar forradalom-
mal egy időben zajlott, de meg is bontotta 
a nyugati szövetségesek egységét, míg a 
szovjetek az amerikaiakkal egy oldalra 
álltak. Mindezek következtében a Közel-
Keleten esélyt találtak a fegyveres konf-
liktus diplomáciai megoldására, továbbá 
egy hadseregnyi békefenntartó felszere-
lésére és a kríziszónába röpítésére. De 
hát ott komoly háború fenyegetett, rá-
adásul az ellentét nem a korábban kijelölt 
érdekszférákon belül alakult ki, hanem 
azok között – no meg a térségben olaj és 
csatorna is volt!

November 4-e után tehát folyamato-
san szimultán válságkezelés zajlott az 
ENSZ-ben,20 amelynek dinamikája a do-
kumentumok tanúsága szerint fatálisan 
befolyásolta a magyar ügyet. Így például 
hosszú időn keresztül Magyarországról 
még határozati javaslat sem született, 
amikor pedig a Biztonsági Tanács végre 
meghozta, az alkalmazásának a szovjet 
vétó vette elejét. Az ügy ekkor az Egye-
sült Nemzetek Szervezete Közgyűlése 
(a továbbiakban: Közgyűlés) elé került, 
ahol a nyugati hatalmak meghasonlásai 
és az egyeztetéseik elmaradása akadá-
lyozta meg a legkritikusabb pillanatok-
ban a konszenzus kialakítását. Később 
mégis sor került rá: a Közgyűlés többsé-
gi határozatai maradéktalanul elítélték a 
szovjet beavatkozást, az Alapokmányra 
hivatkozva kérték a magyar szuvereni-
tás helyreállítását, megfigyelők been-
gedését, demokratikus választásokat, a 
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deportálások leállítását és így tovább.21 
A Kádár-kormány azonban tartotta ma-
gát a korábbi távirat szelleméhez, hogy 
mindez a Magyar Népköztársaság „bel-
ügye”, amelyben az Alapokmány szerint 
az ENSZ nem illetékes. Míg a politikai 
próbálkozások ettől kezdődően kudarcra 
voltak ítélve, más területeken sikert ért 
el a világszervezet, hiszen a Közgyűlés 
a segélyezésről is határozott, továbbá az 
ENSZ felelőssége kiterjedt a mind hatal-
masabb méretű menekülthullám fogadá-
sára és kezelésére.22 A most kutathatóvá 
vált iratok ezek nagyságrendjéről és jelle-
géről is pontosan tanúskodnak, s a jelen-
tőségük azért rendkívüli, mert a politikai 
kudarcok árnyékában ez a siker nem volt 
érzékelhető. És talán nem véletlenül.

Ezek az árnyékok azután évtizedek-
re elvették az elnyomottak kedvét a re-
ménykedéstől, a világszervezetben való 
csalódás csak a korábbi illúziók nagyság-
rendjéhez volt mérhető. Az ENSZ-főtit-
kár ugyanis nem jött el Budapestre sem 
a forradalom alatt, sem az után, a kijelölt 
ENSZ-megfigyelőket nem engedték be, a 
vizsgálatra létrehozott háromfős bizott-
ság rövid időn belül visszaadta a megbí-
zatását – a világszervezet egyedüli retor-
zióként mindössze a magyar ENSZ-kép-
viselet mandátumát függesztette fel. De 
nem vonta meg, és semmiféle szankciót 
nem helyezett kilátásba, így a magyar 
diplomaták mozgásterét nemigen korlá-
tozták, sőt az új rezsim képviselői akár 
még bátorító jeleket is kiolvashattak az 
ENSZ vezetésének a gesztusaiból.23

Az ENSZ egyedüli lehetősége a huma-
nitárius segítségnyújtás maradt, s ennek 

jelentőségét pontosan érzékelték New 
Yorkban: nemcsak a kétszázezer mene-
kült sorsában, hanem a rendkívüli ne-
hézségek elé néző otthonmaradottakéban 
is. A most napvilágra került dokumentu-
mokból az is érzékelhető, hogy valamifé-
le alku született: ahhoz, hogy az ENSZ 
segíthessen ott, ahol a „legnagyobb az 
ínség”, el kell viselni, hogy nincs poli-
tikai „segítség”. Tudták, hogy ez még 
emberéletekbe fog kerülni, de jóval ke-
vesebbe, mint ha magára hagyják, netán 
visszafordítják a menekülteket, vagy ha 
nem juttatják el az éhező, szénhiányos, a 
gyógyszereket és vérplazmát nélkülöző, 
tavaszi vetőmaggal és megfelelő meny-
nyiségű takarmánnyal nem rendelkező 
elnyomottakhoz a túlélésükhöz nélkülöz-
hetetlen segélyt. Ráadásul mindez szinte 
csak titokban történhetett: a segélyekről 
folyó tárgyalások során éppúgy kerülték 
a nyilvánosságot, miként az egész, hatal-
mas méretű és nagyszerűen koordinált 
segélyakciót sem a saját színeiben, hanem 
a Nemzetközi Vöröskereszt „strómanja-
ként” hajtotta végre a világszervezet.

A politikai kérdések többszöri és mar-
káns – bár az idő előrehaladtával mind-
inkább retorikus – felvetése inkább 
a „magyar ügy” napirenden tartását, 
semmint annak megoldását szolgálta. 
Ennek a legmaradandóbb példája az 
ENSZ Magyar Kérdést Vizsgáló Kü-
lönbizottsága (a továbbiakban: Különbi-
zottság),24 amely a kríziskezelés kudarcai 
nyomán, 1957 januárjában jött létre, és az 
volt a feladata, hogy jelentést készítsen a 
Közgyűlés számára, hogy az alapján az 
ismét határozatokat hozzon. Ám azokat 
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az érintettek továbbra is következmények 
nélkül hagyhatták figyelmen kívül – de 
már csaknem egy évvel az események 
után. Ezt követően a rangos különmeg-
bízottak25 dolga volt a megoldás keresése 
és a határozatok érvényesítése, akiknek 
az esélye talán a konszolidáció borzal-
mainak a csökkentése lehetett volna, ám 
ez a remény is hiúnak bizonyult, amint 
az Nagy Imre és társai kivégzésével drá-
maian nyilvánvalóvá vált. Akkor sietve 
egy újabb jelentést adott ki a Különbi-
zottság,26 s másik különmegbízott vette 
át a szerepet, és tartotta napirenden a 
„magyar ügyet” mindaddig, amíg titkos 
alkuk nyomán megszületett a magyaror-
szági amnesztiarendelet, amelyért cse-
rébe nemcsak az „ügy” került le a napi-
rendről, de Magyarország visszakapta 
az addig felfüggesztett mandátumát is. 
Mindezekről rétegzett, pontos és nem 
egyszer döbbenetes képet adnak a most 
kutathatóvá vált iratok.

Technikai kérdések

A dokumentumokhoz való hozzáférést 
több fázisban és többféle feltétel teljesí-
tése után tette lehetővé az ENSZ levél-
tára, amelyek igen magas szintű sikeres 
egyeztetése ugyancsak Bogyay Katalin 
ENSZ-nagykövet rendkívüli hozzáérté-
sének és sikerének a gyümölcse. Egyes 
iratcsoportokat a „titokgazdák” korlátla-
nul hozzáférhetővé tettek, azok digitális 
változata az ígéretük szerint a világhálón 
is elérhető lesz. Voltak olyan dokumen-
tumok, amelyeket kiemeltek a dossziék-
ból, s külön lapon jelezték a hiányukat. 

További irategyüttesekbe csak bepillan-
tást engedélyeztek, kézírásos jegyzetek 
készítésével, másokról azonban jegyze-
teket sem készíthettem, és azokra hivat-
koznom sem lehet.

A legterjedelmesebb iratmennyiség az 
ENSZ levéltárából való, s jellegében igen 
heterogén: hivatalos iratok, jelentések, 
levélváltások, publikált dokumentumok 
éppúgy szerepelnek közöttük, mint hát-
térlevelezések, részlegek közötti üzenet-
váltások („interoffice memo”), azonos 
iratok különféle nyelvekre fordított vál-
tozatai, vázlatok, hivatalos dokumentu-
mok korrektúrái, újságcikkek, fénymá-
solt könyvrészletek és brosúrák; de még 
személyes adatokat tartalmazó dossziék 
is akadtak. Számos, már ismert vagy 
akár már publikált irat ismételten hoz-
záférhetővé vált – azok jelentőségét az 
adja, hogy sokszor az eredeti példány lett 
kutatható. Ilyenek egyebek mellett Nagy 
Imre „érkeztetett” táviratai, Kéthly Anna 
levelei, Kós Péter akkreditációjának a 
visszavonása. Esetükben forrásértékű le-
het a fogadás időpontjára utaló pecsét, s 
az abban található instrukció – „Action 
to” vagy „Seen by”, illetve a ráragasztott 
„routing slip” – világít rá az adott ügy 
„kezelésére”. Több esetben a kézírást is 
azonosítani lehet: Hammarskjöld ENSZ-
főtitkár apró betűi és zöld tintája éppúgy 
felismerhető, mint Bang-Jensen keze vo-
nása vagy éppen Cordieré.

Az iratok egy részét témakörök szerint 
rendezték, azonban sok esetben a papírok 
nem követtek időrendet vagy tematikát; 
olykor tárgycsoportok szerint különítet-
ték el a dokumentumokat, de azok sem 
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voltak feltétlenül következetesek. Nem 
egy esetben, sajnos, olvashatatlannak bi-
zonyultak egyes táviratok, egykori fény-
másolatok vagy rossz minőségű papírra 
írt másod- és harmadpéldányok. Termé-
szetesen a teljesség igényéről így még ez-
után is csak feltételekkel szólhatunk.

Technikai kérdésnél természetesen jó-
val többet jelent, hogy az ENSZ-iratok 
jelentős része – éppen a „magyar ügy” 
idején keletkezett dokumentumok so-
kasága – a világszervezet egykori főtit-
kárhelyettesének, Andrew Cordiernek 
az iratai közé került. Ennek indítékai 
nem feltétlenül világosak, ahogy az is 
különös, hogy az ENSZ dokumentuma-
it Cordier a Columbia Egyetem Könyv-
tárának különgyűjteményében helyezte 
el, a kéziratok és ritka nyomtatványok 
tárában, noha egyik kategória sem il-
lik a gyűjteményre maradéktalanul. 
Ugyanakkor a hozzáféréshez egyszerre 
kellett a világszervezet, illetve az egye-
tem vezetésének az engedélye – ismét 
csak Bogyay Katalin érdeme, hogy az 
az anyag is kutathatóvá vált. Azonban 
számos biztonsági kérdést vet fel, hogy a 
bizalmas iratokba adott esetben illetékte-
lenek is betekinthettek (egyebek mellett a 
kézirattár munkatársai, restaurátorok, sőt 
a helyszínen dolgozó diákmunkások is), 
hiszen ez a hidegháború éveiben kocká-
zatot jelentett.

ENSZ-dokumentumok más levéltárak-
ban is fennmaradtak: kutatásunk szem-
pontjából a legfontosabb, Hammarskjöld 
főtitkáré Stockholmban olvasható; 
helyetteséé, Ralph Bunché Los Ange-
lesben; ám az egyik leglényegesebb 

iratcsoport feltehetően megsemmisült.27 
Egyes nemzeti levéltárak külügyi iratai 
között is számos dokumentum lelhető fel: 
így az amerikai, brit, francia, osztrák ar-
chívumokban, de esetünkben a dán és az 
ausztrál külügyi irattár is döntő jelentő-
ségű,28 míg a magyar ügyre vonatkozók 
közül igen sok értelemszerűen a hazai le-
véltárakban olvasható. Ugyanakkor a to-
vábbi fontos ENSZ-iratok fellelhetősége 
némiképpen idézőjelbe teszi a világszer-
vezet iratkezelésének deklarált – és végre 
oldódó – szigorúságát. Az egyik legfon-
tosabb dokumentumegyüttes Budapes-
ten,29 a másik New Brunswickban talál-
ható: az előbbi annak köszönhető, hogy a 
Különbizottság fiatal munkatársa egykor 
több mint nyolcezer oldalnyi dokumentu-
mot „mentett ki” a világszervezetből,30 az 
utóbbi pedig egy titkárnő előrelátása nyo-
mán került az iratmegsemmisítő helyett 
az emigráns magyarok levéltárába.31

Az ENSZ-ből látott forradalom

A kutatás egyik legfontosabb kérdése az 
volt – így a témakörök konkrét áttekin-
tését is azzal kezdjük –, hogy miképpen 
is mutatkozott meg a forradalom a világ-
szervezet előtt a legfontosabb napokban, 
illetve mi és miként jutott el a történel-
mi pillanatokat élő Magyarországról az 
„üvegpalotába”. Az elmúlt huszonöt év 
történészi kutatómunkája ezzel kapcso-
latosan számos fontos adatot feltárt, és 
jelentős dokumentumokat tett közzé, ám 
mégis maradtak olyan részletkérdések, 
amelyek tisztázására a most megnyitott 
iratok adnak komoly esélyt.
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Az egyik legfontosabb kérdéskör Kós 
Péter tevékenységére vonatkozik, akinek 
nyilatkozatát egyébként nem vonták két-
ségbe azok az ENSZ-delegátusok sem, 
akik folyamatos és pontos értesülésekkel 
rendelkeztek az eseményekről a Buda-
pesten működő diplomáciai képviseletük 
jelentései alapján. Ebből a szempontból 
közülük a legfontosabb Leslie Fry, a brit 
követ volt.32

Amikor Kós Péter visszahívása után 
Nagy Imre – némiképp szokatlan módon, 
de a rendkívüli helyzetre való tekintettel 
mégiscsak elfogadott úton – táviratban 
hatalmazta fel Szabó Jánost Magyaror-
szág képviseletére, a döntést kísérő pro-
cedúra pontosan követhető az iratokból.33 
Mindez azért vált fatálissá, mert Nagy 
Imre november 1-jén és 2-án küldött táv-
iratait a magyar delegátus nem ismertette 
a teljes terjedelmében,34 a miniszterelnök-
külügyminiszter – ismét csak szokatlan 
módon – további táviratokban erősítette 
meg a saját üzenetei autenticitását,35 ame-
lyeket a delegátus azután részben ismét 
elszabotált. Mindez fokozta a zavart, 
amely a határozati javaslatokat kezde-
ményező amerikai ENSZ-delegátust is 
eltöltötte,36 s amelyhez az is hozzátarto-
zott, hogy nem a Külügyminisztérium-
ból jöttek az üzenetek – amelynek sztá-
linistáit méltán iktatta ki a folyamatból a 
Nagy Imre körül dolgozó stáb –, hanem a 
Parlamentből. Ez oka lehetett a táviratok 
belső ellentmondásainak is: az első táv-
iratban ugyanis olyan kérést fogalmazott 
meg Nagy Imre (a magyar semlegesség 
nagyhatalmi garantálását), amely még 
Ausztria hosszasan és aprólékosan kidol-
gozott alapszerződésében sem szerepelt.

A most napvilágra került dokumentu-
mok arra a különös összjátékra is fényt 
derítenek, amely az ENSZ-főtitkárnak a 
magyar eseményeket illető (félre)tájékoz-
tatásában mutatkozott meg. Hammarskjöld 
elsősorban ugyanis a munkatársai jelen-
téseiből tájékozódott, ha a világsajtó sza-
lagcímei és drámai beszámolói mögött a 
mélyebb összefüggésekre volt kíváncsi. 
Ebből a szempontból igencsak beszéde-
sek azok a dokumentumok, amelyek az 
illetékes osztály (Department of Political 
and Security Council Affairs, DPSCA) 
vezetőjétől a főtitkár asztalára kerültek.

Dragoslav Protitch37 csak átmenetileg 
irányította az osztályt, amely előtte is, 
utána is – a világszervezet alapítása során 
létrejött alkuk nyomán38 – a mindenkori 
szovjet főtitkárhelyetteshez tartozott. Ha 
el is tekintünk a jugoszlávoknak az 1956-
os forradalom során és után játszott, fe-
lemás szerepétől,39 továbbá a DPSCA 
tagjainak az összetételétől és feltételez-
hető „lojalitásától”,40 igencsak szembe-
szökő, hogy a Hammarskjöld elé került 
jelentések a szovjet álláspont enyhén 
moderált változatát képviselték. Erősö-
dő nacionalizmusról szóltak, egymással 
összeegyeztethetetlen politikai követelé-
sekről, „boldogtalan” miniszterelnökről, 
káoszról és áttekinthetetlen helyzetről.41 
A munkás- és forradalmi tanácsok épp-
úgy említetés nélkül maradtak, mint a 
sajtószabadság, a demokratikus változá-
sok esélye és megannyi egyéb követelés; 
de kimaradt a Parlament előtti sortűz is, 
ellenben szóvá tették, hogy a forradalmá-
rok szovjeteket „provokáltak”.

A hangnem a kritikus időszakban alig 
változott. A jelentések szerint Kádár 
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János november 4. utáni törvénytelen 
uralma alkotmányosnak volt tekinthető, 
beszédeiből bőven idéztek, s hogy még-
is fennmaradjon az objektivitás látszata, 
hosszabb időn keresztül rádióközvetí-
tések szemlézésével állították össze az 
anyagaikat.42 Ez utóbbi pedig csak novem-
ber elejéig lehetett a forradalom hangja: 
a szovjet bevonulástól kezdődően a ma-
gyarországi rádióállomások egymás után 
némultak el, s az újraindításukat követő-
en a kádárista propaganda szócsöveivé 
váltak. Az általuk sugárzott adásoknak 
a hűséges fordításban, helyszín, időpont 
és témakör megjelölésével történt idézése 
úgy került a főtitkári asztalra, mint a for-
radalom hiteles eseménymenete. Ez az 
„adatbázis” különös módon még a későb-
biekben is fel-felbukkant, s csak hónapok 
múlva szorította ki a tájékoztatásnak ál-
cázott propagandát a valóságos és hiteles 
krónika.

Az iratok ugyanakkor arról is tanús-
kodnak, hogy az ENSZ-en belül is vol-
tak, akik pontosan érzékelték a helyzet 
tarthatatlanságát. A dokumentumok kö-
zött fennmaradt az említett jelentések 
számos kérdőjellel és szkeptikus meg-
jegyzéssel ellátott változata is, amelyek 
azonban aligha juthattak el a főtitkárhoz, 
hiszen a „szolgálati út” megkerülhetet-
len volt.43 No és Hammarskjöld sem volt 
igazán fogékony a segélykiáltásokra,44 
tehetetlenségét ízlése is támogatta: a 
nemzetközi jog és az evolúció nem tud 
mit kezdeni lelkes, fegyveres fiatalokkal. 
A félrevezető jelentések miatt a főtitkár 
még visszatekintve is úgy látta, senki 
előtt sem volt világos, hogy mi is történt 

akkor Budapesten,45 pedig ha valamikor 
– tették hozzá később a kollégái –, akkor 
a legdrámaibb napokban talán lehetett 
volna tenni valamit. Nem tett. A dezin-
formáció elérte a célját.

Magyarország képviselete

Minden másként alakult volna – tartotta 
sokáig a kétségbeesésből fakadó közhit –, 
ha azokban a döntő napokban valóságos 
és hiteles képviselete van Magyarország-
nak az ENSZ-ben. Ennek letéteményese 
– logikusan – csakis az a Kéthly Anna 
lehetett volna, aki a Nagy Imre-kormány 
tagjai közül egyedül volt „szabad föl-
dön”, és a szovjet beavatkozást követő-
en – mivel a lezárt határon nem juthatott 
vissza Budapestre – sietve New Yorkba 
repült. A november 4-én, Bécsben kelt 
táviratában arra kérte a főtitkárt, hogy a 
magyar nép és törvényes kormánya kép-
viselőjeként felszólalhasson a Biztonsági 
Tanácsban.46 Választ azonban nem ka-
pott, így néhány nappal később kénytelen 
volt tudatni az ENSZ főtitkárával, hogy 
délután 4 órakor „megjelenik” az irodá-
jában.47 A nemzetközi protokollban fel-
tehetően szokatlan üzenetet a forradalmi 
helyzet indokolhatta, hiszen minden perc 
számított, és hinni lehetett, hogy ami Bu-
dapesten elveszett, az az ENSZ-ben talán 
még megmenthető.

Kéthly Anna New Yorkba érkezése 
újsághír volt: a forradalom leverésének 
borzalmas epizódjai még szalagcímeken 
futottak, és a nemzetközi közreműködés-
sel kialakítható politikai megoldás esé-
lye is fennállt. Hammarskjöld azonban 



12 Külügyi Szemle

Nagy András

nem fogadta Kéthlyt, és a táviratára sem 
felelt azonnal: az „ügyet” Cordiernek, 
Protitchnak, majd Constantin A. Stavro-
pulosnak48 szignálta ki, vagyis a két 
helyettese mellett a világszervezet fő-
jogászának. Hiszen volt érvényes man-
dátummal rendelkező képviselője Ma-
gyarországnak, aki Nagy Imrétől kapta 
a felhatalmazását, Kéthly viszont efféle 
érvényes akkreditációval aligha rendel-
kezett – márpedig a hiteles megbízólevél 
az egész világszervezet „érvényességé-
nek” a záloga.49

Az ügymenet szigora mellett azonban 
érzékelhető volt a nyugati demokráciák-
nak az óvakodása attól a precedenstől, 
hogy a forradalmárok vagy éppen füg-
getlenségi mozgalmak vezetői nyilvá-
nosságot, netán támogatást kaphassanak 
a világszervezettől50 – hiszen mégiscsak 
egy szociáldemokratáról volt szó, aki 
„elvtársnak” szólította a híveit, és a Car-
negie Hallban tartott nagygyűlése végén 
felemelt ököllel éltette a munkáshatalmat.

Kéthly értetlenségét – majd haragját – 
természetesen érzékelte a főtitkár, hi-
szen a magyar államminiszter asszony 
keserű nyilatkozatait gondosan őrizték a 
magyar ügy dossziéi között.51 Az akkre-
ditációs bizottságnak írt levele másolatát 
pedig ő maga küldte meg Hammarskjöld-
nek52 – de ott sem érvényesíthette akara-
tát. A bizottság nem ismerhette el a politi-
kus asszonyt törvényes képviselőnek – és 
ez már nem a félrevezetett vagy nagyon 
is kompromisszumkész főtitkár bűne 
volt, hanem a tagállamok választott kép-
viselőié. Bár a bizottság felfüggesztette a 
„hivatalos” magyar delegáció mandátumát, 

az azonban nem terjedt ki a mozgáste-
rükre és a megszólalási lehetőségeikre: a 
Kádár-kormány képviselői használhatták 
az irodáikat, kaptak ENSZ-belépőt – a vi-
lágszervezetben tehát szabadon mozog-
tak azok, akik ugyanennek a világszer-
vezetnek a határozatait semmibe vették.

A morális igazságnál sokkal kínosabb, 
de egyértelműbb volt a jogi: Kádár dip-
lomatái hosszan érveltek azzal, hogy a 
mandátum vizsgálata nem terjedhet túl 
annak megállapításánál, hogy a kibocsá-
tása érvényes-e, és annak a személynek 
a nevére szól-e, aki megjelenik vele – a 
politikai gazemberségük nem gyengítet-
te érveik súlyát.53

Az iratok tanúsága szerint a rendkívüli 
ENSZ-közgyűlés határozatait november 
4-én távirati úton tudatták Budapesttel 
– ám akkoriban a kormány „helye” még 
kérdéses volt: Szolnok (a Kádár-kormány 
megalakulásának a helyszíne) vagy a 
budapesti jugoszláv nagykövetség (ahol 
Nagy Imre és negyvenegy társa kapott 
ideiglenes menedéket)? A világszerve-
zet elsősorban ENSZ-megfigyelők be-
engedését kérte („permit observers”), 
és felszólította a feleket a tárgyalások 
megkezdésére – amelyek egyébként Ivan 
Alekszandrovics Szerov tábornok „jóvol-
tából” éppen azon az éjszakán szakadtak 
félbe Tökölön. A távirat eredeti példá-
nyán a „Top priority, please expediate 
immediately” feliratú pecsét található,54 a 
másolatát pedig a Nagy Imrétől addigra 
már elhatárolódott Szabó Jánosnak küld-
te meg a főtitkár.

A kutathatóvá vált iratok további fon-
tos részleteket is megőriztek ezekből a 
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kritikus napokból. Így például azt a pilla-
natot, amikor Magyarország hirtelen „ki-
kapcsolódott” („disconnected”) a világ-
szervezet kommunikációs hálózatából,55 
s mintha érzékelték volna ezt a technikai 
„interregnumot”, emigráns politikusok 
jelentkeztek Magyarország képviselő-
iként: mások mellett Nagy Ferenc volt 
miniszterelnök és Auer Pál volt nagykö-
vet.56 Ugyanilyen váratlanul bukkant fel 
Svájcból Marjai József nagykövet, aki 
– feltehetően egy szovjet rögtönzés nyo-
mán57 – azonnal indult volna New York-
ba, a világszervezethez. Akkreditációja 
táviratilag és Prágából érkezett, mégpe-
dig Kádár aláírásával,58 aki ezek szerint 
a drámai napokban Tököl, Moszkva és 
Szolnok mellett a csehszlovák fővárost is 
útba ejtette – ami persze lehetetlen volt.

A politikai megoldás reménytelensége 
akkoriban még nem volt teljesen nyilván-
való, ugyanakkor a Közgyűlésnek volt 
egy másik, ugyancsak kötelező érvényű 
és hasonlóképpen sürgető határozata, 
mégpedig az azonnali segítségnyújtás-
ra vonatkozóan. Hammarskjöld feladata 
volt annak a teljesítése is59 – és azon a 
területen a siker esélye nagyobb volt, a 
lépés jelentősége pedig mind az ENSZ, 
mind a magyarok számára rendkívü-
linek tűnt. A világszervezet tekintélye 
szempontjából is fontos volt, hiszen a 
betartatlan határozatok mellett ezt (már-
mint a segélyezésre vonatkozó ígéretet) 
végre betartották – ahogy utalt is erre a 
főtitkár helyettese az amerikai ENSZ-
misszió érdeklődő munkatársának.60 
Egy másik dokumentumban ennek to-
vábbi, de nem kevésbé lényeges indoka 

is megfogalmazódott: ne érezzék úgy a 
magyarok, hogy a Nyugat teljesen ma-
gára hagyta őket.61 Ejtőernyősök helyett 
tejpor...

Akkor azonban egy újabb morális mez-
be öltözött politikai dilemmával szembe-
sült az ENSZ vezetése: a megvalósításhoz 
szóba kell állni a bitorlókkal,62 hiszen a ju-
goszláv követségen tartózkodó Nagy Imre 
mégsem lenne megfelelő tárgyalópartner 
az ügyben. „Dear Mr. Horvath” – írta te-
hát az ENSZ főtitkára december elején63 
a levelét annak a sztálinista bürokratá-
nak, aki – mint azt a Közgyűlés többsége 
is érzékelte – voltaképpen saját magán, 
főnökén és egy maroknyi „elvtársán” kí-
vül senkit sem képviselt. Ahogyan egy 
korabeli keserű feljegyzés pontosan meg-
fogalmazta, és az ENSZ-akták között is 
szerepelt, a Horváth Imrét delegáló kor-
mány a lakosság legfeljebb 2 százalékát 
kitevő párttagokat képviselte, szemben 
a fennmaradó 98 százalékkal. Az utób-
biak hiába vártak segítséget a Nyugattól 
akkor, amikor a 2 százalék ugyanazt Ke-
letről, megkapta64 – legalább vérplazmát 
és takarót ne várjanak hiába.

Segély

Kevesen tudták – tudtuk –, hogy mind-
az a Magyarországra jutott segély („cso-
mag”), amely nem egy esetben a túlélést 
biztosította a forradalom utáni, azaz a 
legnehezebb napokban, jelentős részben 
az ENSZ erőfeszítéseinek az eredménye 
volt. Ez azonban nem a tájékozatlanság-
ból fakadt, hanem a világszervezet takti-
kájának a részét képezte: a feladót azért 
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tartották titokban, hogy az ENSZ és a 
magyar kormány közötti, egyre élesebb 
politikai konfliktusok semmiképpen 
se akadályozzák a lakosság megsegíté-
sét. Ez a logika előbb kimondatlan volt, 
majd mind nyilvánvalóbb lett, de önzet-
len humanizmusában sem maradhatott 
ellentmondások nélküli. A közelmúlt-
ban kutathatóvá vált dokumentumok e 
segélyakció méretét, szervezettségét és 
hatékonyságát mutatják meg – és persze 
nem kevéssé a „realitásnak” való döbbe-
netes kiszolgáltatottságát, legyen az a tél, 
a szovjet hadsereg, a szétlőtt város vagy 
a törvénytelen uralom.

A forradalom nyomán született ENSZ-
határozatok közül a segélyezésre vonat-
kozókat a világszervezet tagállamai szin-
te teljes konszenzussal fogadták el – és 
szinte ugyanolyan eredménytelenül, mint 
a politikaiakat.65 A világméretű szolida-
ritás, a hősök csodálata és a levertekkel 
való együttérzés csak a szíveket nyitot-
ta meg, de a pénztárcákat és az élelmi-
szerraktárakat nem.66 A főtitkárhelyettes 
irányításával létrehozott csoport, amely 
a magyar segélyek ügyét kooridnálta, a 
humanitárius katasztrófa elkerülése ér-
dekében Hammarskjöld gyors beavatko-
zását kérte. A főtitkár drámai felhívása, 
lobbizása és a lehetséges adományozók 
egyenkénti megszólítása végre jelentős 
eredményt hozott – olyannyira, hogy 
csaknem egy éven keresztül folytatták a 
segítségnyújtást.67

Az ENSZ-nek tehát nemcsak a szov-
jetek és a velük együttműködő magya-
rok, de a segélyezettek előtt is szinte 
észrevétlennek kellett maradnia. Erre a 

Nemzetközi Vöröskereszt tevékenysége 
adott lehetőséget, hiszen a svájci szék-
helyű segélyszervezet nem a forradalom 
kezdetén bukkant fel Magyarországon, 
hanem már korábban, az 1956. márciusi 
áradások idején is jelen volt, és komoly 
segítséget nyújtott a károsultaknak.68 
Az első kérelem október 24-én, a korai 
fegyveres konfliktusokat követően érke-
zett Magyarországról a genfi központba, 
s válaszul október 27-én már el is indult 
Svájcból az első Swissair-gép, egyebek 
mellett hatszáz egységnyi vérplazmával 
és két svájci segélymunkással. Egyikük 
később is Budapesten maradt, s a nem-
zetközi szervezet egészen a segélyakció 
végéig – vagyis 1957 kora őszéig – kép-
viselővel rendelkezett a magyar főváros-
ban.

A Nemzetközi Vöröskereszt az első 
pillanattól együttműködött az itthoni 
társszervezetével, amelyről jól tudták, 
hogy a kormány ellenőrzése alatt áll, de 
a vezetői pontos helyismerettel és megle-
hetős szakértelemmel rendelkeztek, ami 
nélkülözhetetlennek bizonyult. A magyar 
vöröskereszteseket csak a segélyakció vé-
gén tartóztatták le,69 hiszen Kádárék is a 
konszolidáció fontos elemének tartották 
az éhezés elkerülését, a gyógyszerek, 
takarók, ruhák fogadását és elosztását. 
A Vöröskereszt külföldi munkatársai 
ugyanakkor akarva-akaratlanul is ta-
núi voltak az eseményeknek, így szinte 
a kezdetektől pontosan tudták, hogy mi 
történik Magyarországon. Még követ-
keztetéseket is levonhattak abból, hogy 
mikor zárták le a szovjetek a repülőtere-
ket, mikor fordították vissza a határról a 
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segélyszállítmányokat, mi előzte meg a 
fegyverropogást. Határozottan képviselt 
semlegességük azonban mindvégig meg-
kérdőjelezhetetlen maradt: semmilyen 
politikai konklúziót nem vontak le az in-
formációikból, s a szovjet támadás idején 
a küzdő feleket egyaránt a genfi konven-
ció betartására figyelmeztették.70

A dokumentumok tanúsága szerint a 
vöröskeresztesek azért vonakodtak so-
káig az ENSZ-szel való együttműkö-
déstől,71 mert attól tartottak, hogy annak 
politikai szerepvállalása kockáztathatja 
a szigorúan humanitárius akciójuk sike-
rét.72 Ugyanakkor a világszervezet veze-
tői is pontosan érzékelték, hogy csak a 
Vöröskereszttel együttműködve képesek 
eljuttatni a segélyt a rászorulókhoz,73 sa-
ját erőből ezt képtelenek lennének meg-
oldani, így ezt az ENSZ-határozatot sem 
tudnák betartani.

Az iratokból pontosan kiolvasható, 
hogy a Magyar Vöröskereszt vezetői már 
1956. november 16-án – vagyis 12 nappal 
az intervenció után –, Bécsben találkoz-
tak a nemzetközi szervezet képviselőivel, 
együtt alakították ki a segélyezés igen 
bonyolult logisztikáját, s ahhoz nem-
csak a Kádár-kormány,74 de „Grebnick” 
támogatását is megszerezték.75 A világ-
szervezet aggodalmát növelte, hogy Ma-
gyarországon mindössze húsz napra volt 
elegendő az élelmiszer-tartalék. Tudták, 
ha nem érkezik segély, december elejére 
kiürülnek a raktárak.76 Bécs lett a segély-
akció „hídfője”, oda érkeztek a szállítmá-
nyok, s onnan juttatták el azokat Buda-
pestre, pontosabban a szétosztás bázisául 
szolgáló csepeli nagyraktárba. A háborús 

állapotok között az akció szervezése 
rendkívüli feladatot jelentett: több százan 
dolgoztak a szállítmányok összeállításán, 
fogadásán, elosztásán és mindezek rend-
kívül pontos dokumentálásán – svájciak, 
magyarok és más nemzetiségű vöröske-
resztes segélymunkások. Ahogy erősö-
dött a nemzetközi szolidaritás – annak 
minden anyagi hozadékával –, úgy lett 
mind nagyobb szükség egységes szerve-
zésre és vezetésre. A New York-i ENSZ-
központ a genfi ENSZ-részleg munkatár-
saival folyamatosan egyeztetett, ők pedig 
napi kapcsolatban álltak a Vöröskereszt 
bécsi és budapesti képviselőivel.

Míg a Vöröskeresztnek volt magyar-
országi tagszervezete, így helyi kapcso-
latai és aktuális információi, effélével az 
ENSZ nem rendelkezett, így a november 
4-i beavatkozást követően a magyar „ha-
tóságoktól” kérte – ahogyan akkoriban a 
törvénytelen uralom gyakorlóit szólítani 
lehetett – a legégetőbb szükségletek lis-
táját.77 Horváth Imre New Yorkban rög-
tönzött egyet, míg helyettese, Sebes Ist-
ván Budapestről hosszú táviratot küldött, 
amely a valóságos igényeket tartalmazta, 
igen részletezetten.78 Ez lett az alapja az 
első ENSZ-szállítmányok összeállításá-
nak.

Az ENSZ átfogó és jól szervezett kam-
pánya következtében (is) mind érzé-
kelhetőbbé vált a segélyezés különféle 
formáiban megnyilvánuló világméretű 
szolidaritás.79 Minél több felajánlás érke-
zett a világ különböző tájairól, annál bo-
nyolultabb lett a koordinátorok feladata, 
hogy azokat mederbe tereljék, és meg-
felelő csatornákon keresztül eljuttassák 
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a rászorulókhoz. Az amerikai ápolónők 
25 dolláros csekkjétől kezdve a Rocke-
feller Alapítvány ösztöndíjaiig, a hasz-
nált ruhákat tartalmazó csomagoktól a 
mobilkonyhákig, az orvoscsoportoktól a 
columbiai kávéig, a magyar klasszikus 
szerzők műveitől az inzulinig mindent 
áttekintettek, fogadtak, visszaigazoltak, 
továbbítottak és dokumentáltak. És köz-
ben már tervezték a hosszabb távú igé-
nyek kielégítését is, a széntől a vetőma-
gig.80 Hiszen jön a tél, és lesz tavasz…

Philippe de Seynes, Hammarskjöld fő-
titkár helyettese vezette a segélyakciót, a 
magyar ügyben megnyitott számla fölött 
is ő diszponált, és szintén ő irányította a 
New York-i és a genfi stábot.81 Korábban 
az ő feladata lett volna az ENSZ-főtitkár 
budapesti útjának az előkészítése, ami 
azonban lekerült a napirendről. A főtit-
kárhelyettes azonban eljutott a magyar 
fővárosba, hogy a helyszínen tájékozód-
jon, tárgyaljon – de csakis a segélye-
zésről –, majd jelentést tegyen az ENSZ 
titkárságának. Igen hamar egyértelművé 
vált, hogy a világszervezet ennek a hatá-
rozatának is csak akkor képes eleget ten-
ni, ha valamiféle megállapodás születik a 
magyar vezetőkkel. Korábban úgy hitték, 
esetleg Hammarskjöld budapesti útja so-
rán mód lesz rá, ám De Seynes optimiz-
musát felülírták a politikai fejlemények.82

Amilyen dühödt ökölrázás jellemezte a 
Kádár-rezsimet, amikor az Alapokmány 
került szóba, ugyanolyan lendülettel tar-
totta a markát a segélyért; ráadásul azt 
is elvárta, hogy semmiféle feltétele ne 
legyen az ENSZ támogatásának – továb-
bá, hogy ne kerüljön nyilvánosságra a 

főtitkárhelyettes budapesti útja.83 Mind-
két követelését elfogadták, így De Seynes 
titokban készítette elő a magyarországi 
látogatását, amelyre az ENSZ szakosított 
szerveinek közgazdasági és mezőgazda-
sági munkatársai is elkísérték.

A tervezés azonban itt mindjárt zök-
kent egyet: a FAO ugyanis – feltehetően 
saját kezdeményezésre és (mint azt a do-
kumentumok sejtetik) talán az ENSZ-fő-
titkár tájékoztatása nélkül – már decem-
berben küldöttséget indított útra Magyar-
országra, s a szervezet vezetője utána már 
minden újabbat feleslegesnek tartott.84 
Bár a szakosított szervezetek némiképp 
függetlenek a New York-i központtól 
– az UNICEF és az UNESCO is a saját 
szakembereit küldte később Budapestre, 
és saját forrásokból nyújtott segélyt –, a 
FAO önállósága némi meglepetést oko-
zott New Yorkban, mint az az ingerült 
táviratváltásokból kiderül. A konfliktu-
sok De Seynes Genfbe érkezése nyomán 
simultak csak el, s mindezek után a ja-
nuár elején lezajlott budapesti látogatást 
mégis „ENSZ–FAO-missziónak” nevez-
ték. Több kérdés azonban még tisztázat-
lan maradt, mert a magyar segélyezésért 
felelős Myer Cohen 1957. január 24-én is 
azt kérte De Seynes-tól, hogy szülessen 
végre valamiféle egységes koncepció az 
egész akció koordinálásáról.85

A gondokat súlyosbította, hogy nyugati 
lapokban cikkek jelentek meg a segélyek 
elsikkasztásáról,86 a küldemények fe-
ketepiaci értékesítéséről, a kommunista 
nomenklatúra nyugati eredetű hizlalá-
sáról. Hogy ezek a részigazságok vagy 
éppenséggel ellenőrizhetetlen állítások 
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milyen ártalmasak az egész akció szá-
mára, azt Hammarskjöld is érzékelte és 
dühösen érzékeltette, így rövidesen el 
is hallgattak a disszonáns hangok, bár 
diplomáciai jelentések még utaltak visz-
szaélésekre. Ugyanakkor kezdetüket 
vették a segélyezés körüli élesebb vi-
ták, amelyek az ENSZ felemás politikai 
szerepvállalásának és a nyilvánosságot 
kerülő tárgyalásainak a kontextusában 
még drámaibbak voltak. Nemcsak arra a 
praktikus kérdésre kellett választ találni, 
hogy a segélyekből mennyit fordítsanak 
az egyre növekvő számú menekültre, és 
mennyit az otthon maradottakra, hanem 
azt is biztosítani kellett, hogy az utóbbi 
ne jelentse Kádárék burkolt támogatását. 
De vajon miként lehet különbséget ten-
ni az akkut szükségletek enyhítése és a 
hosszabb távú segítségnyújtás között? Az 
ablakokat üvegezni kell, a vonatokat elin-
dítani, a szenet kitermelni; sőt, tavasszal 
vetni is kellene. Ám ezzel nem éppen azt 
a rendszert finanszírozzák, amely ellen 
fellázadtak a segélyezettek?87 Míg a vö-
röskeresztes teherautó-konvojok annak 
a jelképei, hogy a Nyugat nem felejtette 
el a magyarokat,88 azok tartalmával nem 
éppen ők stabilizálják-e a rendszert?

A dokumentumok szerint a Magyar-
országra induló főtitkárhelyettes felké-
szítésében Hámori László játszott döntő 
szerepet, aki nemcsak helyismerettel 
rendelkezett, de a kezdetektől követte az 
eseményeket, és értelmezni is tudta azo-
kat. A gazdasági elemzéseket a genfi iro-
dában dolgozó, ugyancsak magyar szár-
mazású Nötel Rudolftól kapta De Seynes, 
aki történelemleckében is részesült,89 

valamint tájékoztatót kapott a forradalom 
eseményeiről, résztvevőiről, veszteseiről 
és győzteseiről.

A háromfős „titkos” – más iratban: 
„technikai”90 – bizottság mindezek nyo-
mán elindult, s 1957 legelején Genfből 
Bécsbe, onnan pedig Budapestre utazott. 
Az út logisztikája – járművek, engedé-
lyek, költségek – pontosan dokumentált, 
akárcsak az a tárgyalássorozat, amelynek 
során több tucat politikussal, gazdasági 
szakemberrel találkoztak a világszerve-
zet képviselői. Mindezek mellett ellen-
őrizték a segélyek elosztását,91 és az Erkel 
Színházban megtekintett Carmen-matiné 
szünetében92 még Kádár János is fogad-
ta őket. A gyanakvó sztálinisták nyugati 
hírszerzőket láttak bennük, a gyanakvó 
nyugatiak pedig szovjet megszállást de 
facto elismerő kollaboránsoknak tekin-
tették De Seynest és társait, amikor még-
iscsak kipattan a titkos látogatás híre.93 
Ezt követően egy ezerszer oda-vissza 
egyeztetett kommüniké,94 majd egy saj-
tótájékoztató segített a (nem is olyan vé-
letlen) félreértések eloszlatásában,95 és 
bár De Seynes különbséget tett „relief” 
és „rehabilitation” között, azért a gya-
korlatban már nehezebb volt elkülöníteni 
azokat, mint a főtitkárnak tett jelentésé-
ben.

Pedig a helyzet drámai volt: a lassuló 
gazdaság nyomán várható munkanélkü-
liség, az esetleg felpörgő infláció, a tarta-
lékok kimerülése ismét a robbanás veszé-
lyét jelenthette.96 A megoldás a segély-
nyújtás mellett természetesen egyedül a 
gazdasági gondok alapjainak a kezelése 
lehetett volna – de a kialakult helyzet 
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legsúlyosabb oka maga a posztsztálinis-
ta, szocialista rendszer volt, amelynek a 
„kezelésére” tett kísérlet 1956. november 
4-én vallott kudarcot.

A gondok egy részéhez – paradox mó-
don – a forradalom bizonyos vívmányai 
is hozzájárultak – amelyeket akkor még 
nem szüntetett meg a kádári restauráció. 
Hiszen nemcsak a fegyveres harcok, a 
tömeges menekülés, az általános sztrájk 
és a kíméletlen elnyomás bénította meg 
a gazdasági életet – a bányák egy részét 
elöntötte a víz, a kohók kihűltek, az ex-
port leállt, míg sok helyütt a pusztítás 
háborús méreteket öltött97 –, hanem a 
kivívott szabadságjogok is. A mezőgaz-
daság helyzete ugyanis nem csupán azért 
vált kritikussá, mert az 1956-os termés 
igen rossz volt, és a harcok miatt az őszi 
munkák egy időre leálltak a földeken, 
ráadásul rendkívül korán érkezett a tél, 
hanem azért is, mert a forradalom köve-
telései nyomán a parasztok elhagyhatták 
a téeszt, és megszűnt a kötelező beszol-
gáltatás. De akkor hogyan jut élelmiszer 
a városokba és az ipari központokba? Ha 
csak piac van, lesz-e hozzá vásárlóerő? 
Kit illetnek a mezőgazdasági gépek, és 
kit a közös állatállomány? Ha nincs ta-
karmány, és ezért levágják az állatokat, 
lesz-e később hús? És vetőmag honnan 
lesz? Az ENSZ-főtitkár helyettesének 
látogatása nyomán a kérdések sora egyre 
nőtt.98

A „baráti” országok persze siettek a 
segítséggel, amelynek a mérete olykor 
gigantikusnak tűnt, csakhogy New York-
ból nem látszott pontosan, hogy a propa-
gandaszámok mögött mekkora a valós. 

A hosszú távú segélyeik, kölcsöneik, az 
újjáépítéshez nyújtott támogatásuk indí-
téka pedig egyértelműen az volt, hogy 
még szorosabbra fonják a kapcsolatukat 
Magyarországgal, így a függés újabb 
formákat öltsön. A propagandához hoz-
zátartozott még az osztályharcos alapú 
rosszhiszeműség is, amelynek egyik – a 
legszánalmasabb és legszégyenletesebb – 
epizódja a holland vetőburgonya-szál-
lítmány „fertőzöttségének” a vádja volt. 
A magyar sztálinisták propagandakam-
pánya – amelynek iratai vaskos mappákat 
töltenek meg az ENSZ irattárában – végül 
teljesen alaptalannak bizonyult: függet-
len (egyébként dán) szakértők állapítot-
ták meg, hogy a hatalmas értékű és fon-
tosságú szállítmány hibátlan, de addigra 
Hollandia már belekeveredett ebbe a 
„kabátlopási” ügybe, és a tiszta nyugati 
önzetlenséget Kádár csahosainak sikerült 
némiképp beszennyezniük.99

A dokumentumok pontosan tükrö-
zik azt a folyamatot, amelynek során az 
ENSZ vezetése felismerte, hogy a segé-
lyezés nem jelenthet csak „tüneti” keze-
lést, tehát mégiscsak az a rendszer fog 
belőle hasznot húzni, amely ellen fellá-
zadtak a magyarok, és amely – amikor 
már elég erősnek érzi hozzá magát – meg 
is szünteti majd a parasztok viszonylagos 
önrendelkezését és szabadságát, s így is-
mét nem azé lesz a föld, aki azt megmű-
veli. Ám a humanitárius megfontolások 
kezdettől fogva nem tettek különbséget 
a segélyezettek között: a Vöröskereszt 
szellemének megfelelően a kedvezmé-
nyezett lehetett ávós vagy hadiözvegy, 
forradalmár vagy karrierista, bürokrata 
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vagy áruló – mind támogatást kapott, ha 
arra rászorult. De ennek következtében 
az új hatalmi rendszer lassanként kiépült 
és egyre erősödött. Remek szervezett-
ségükkel, nagylelkűségükkel és dollár-
millióikkal a nemzetközi szervezetek, 
közöttük főként az ENSZ, azt az orszá-
got segítették, amely akkor az elnyomás 
újabb évtizedeinek nézett elébe – de leg-
alább nem egészen üres gyomorral.100

Ez volt anakronisztikusabb vagy Kéthly 
követelése, hogy az ENSZ adományai és 
kölcsönei csakis a törvényes kormányt se-
gítsék?101 Nyilván azoknak kellett volna új-
jáépíteniük az országot, jóvátenniük a kom-
munizmus bűneit, akik a Dózsa György út 
és az Andrássy út sarkán vártak sorsukra, 
a szovjet páncélosok gyűrűjével szemben 
vívták harcukat, vagy talán már Snagovban 
élték a háziőrizetesek mindennapjait.

(A tanulmány második, befejező része a 
következő számunkban olvasható.)

Jegyzetek

1 Ezúton szeretnék köszönetet mondani a CEU/
OSA (Visegrad Foundation) ösztöndíjáért és 
az 1956-os Emlékbizottság segítségéért. 
A tanulmány az iASK–Felsőfokú Tanulmá-
nyok Intézete (Kőszeg) támogatásával jött létre.

2 Gordon Gaskill: „Timetable of a Failure”. Vir-
ginia Quarterly Review, Vol. 34. No. 1. (1958). 
Az idézet egy pesti viccre utal, de az itt ol-
vasható szakasz terjedelmi okokból kimaradt 
a tanulmány publikált változatából. Kéziratos 
lelőhelye: Columbia University, Rare Book 
& Manuscript Library, Andrew W. Cordier 
Papers 1918–1975. Box 182. (A továbbiakban: 
Cordier Papers.)

3 Az intézmény pontos neve: United Nations 
Archives and Records Management (a továbbiak-

ban: UNARM). A tanulmány során a követke-
ző rövidítéseket használom még: UN: United 
Nations; SG: Secretary General; GA: General 
Assembly; IRC: International Red Cross; HQ: 
Headquarters.

4 Andrew Wellington Cordier (1901–1975) az 
ENSZ főtitkárhelyettese volt a magyar forra-
dalom idején. Iratait a Columbia University, 
Rare Book & Manuscript Library gondjaira 
bízta, az ENSZ-pályafutását követően ugyan-
is az egyetem dékánja, majd elnöke volt.

5 Bibó István híres kiáltványában éppúgy az 
ENSZ segítségére utalt, ahogy Király Béla 
is arról érdeklődött az amerikai követségi re-
zidencián 1956 novemberében, Budapestről 
távozóban, és Kéthly Anna is a „kéksisakoso-
kért” indult New Yorkba. A szabadságharco-
sok között is elterjedt a forradalom leverését 
követően, hogy fegyveresen segít a világszer-
vezet. (Ennek áttekintését lásd: Nagy András: 
„Az ENSZ csendje”. Alföld, Vol. 67. (2016). 
78–89. o.

6 Kutatásomról – amely az 1956-os forradalom 
ENSZ-beli visszhangján túl annak nemzet-
közi fogadtatásával is foglalkozik – készülő 
könyvemben számolok be.

7 A szobor (amely Firnigel Tibor alkotása) 
Hóvári János javaslata alapján, Németh Zsolt 
közreműködésével 1998-ban, Martonyi Já-
nos külügyminisztersége idején került a mi-
nisztérium épületébe. Szülőhazájában a ma-
gyar diplomácia kezdeményezése nyomán, 
Hellebrandt László nagykövet fáradhatatlan 
és jelentős munkája eredményeként 2016 óta 
áll szobra (Tóbiás Klára alkotása), mégpedig 
a koppenhágai temetőben levő sírja fölött.

8 DeWitt S. Copp – Marshall Peck: Betrayal at 
the UN. New York, NY: The Devin-Adair Co., 
1961.; Bo Lidegaard: Den højeste pris. Povl 
Bang-Jensen og FN 1955–59. Koppenhága: 
Linhardt og Ringhof, 1998. (Magyarul: A leg-
magasabb ár. Budapest: Magyar Könyvklub, 
2000.); Nagy András: A Bang-Jensen-ügy. ’56 
nyugati ellENSZélben. Budapest: Magvető, 
2005. Amerikai szenátusi vizsgálat is folyt a 
dán diplomata szerepéről és rejtélyes halálá-
ról. Lásd: The Bang-Jensen Case. Washing-
ton, D.C.: United States Senate, 1961.
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Döntés a Kremlben. A szovjet pártelnökség 
vitái Magyarországról. Budapest: 1956-os 
Intézet, 1996. Az 1956-os forradalom és az 
ENSZ kapcsolata 1989-től szisztematikus és 
alapos kutatás tárgya volt, az annak nyomán 
született tanulmányok igen jelentős kérdése-
ket tisztáztak, s a dokumentumok meghatá-
rozó része ugyancsak napvilágot látott. Lásd: 
Király Béla: „A magyar kérdés az ENSZ-ben, 
1956–1963”. (A Magyar ENSZ Társaság első 
ENSZ Akadémiáján tartott előadás, 1993.) 
Elektronikusan elérhető: Digitális Tankönyv-
tár, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
historia/93-0910/ch08.html#id501996. Lásd 
még: Békés Csaba: Az 1956-os magyar for-
radalom a világpolitikában. Budapest: 1956-
os Intézet, 2007.; Békés Csaba – Kecskés D. 
Gusztáv (szerk.): A forradalom és a magyar 
kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Budapest: 
Magyar ENSZ Társaság, 2006. (Ez utóbbi 
fontos dokumentumokat és kronológiát is 
tartalmaz.) Fontos kutatási eredményeket 
tesz közzé Kecskés D. Gusztáv: „Az ENSZ 
levéltára és a magyar vonatkozású ’56-os 
ENSZ-iratok”. Levéltári Szemle, Vol. 57. No. 
1. (2007). 17–21. o.

15 „Székely Bertalan” dossziéját lásd az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
ban (a továbbiakban: ÁBTL) 3.2.6. K-1360/T. 
Ezúton mondok köszönetet Sz. Kovács Évá-
nak a rendkívül jelentős segítségéért.

16 Hollai Imre őrnagy (ÁBTL 2.8.2.1. – 91), 
Rácz Pál főhadnagy (ÁBTL 2.8.1. – 6528).

17 Nagy Imre 1956. november 1-jén és 2-án kül-
dött táviratot az ENSZ főtitkárának, amely-
ben kimondta Magyarország semlegességét 
és kilépését a Varsói Szerződésből.

18 „Székely Bertalan” (Szabó János) tevékeny-
ségéről lásd Hollai Imrének és Mód Péternek 
a kritikus napokról szóló, a Külügyminiszté-
rium ENSZ Osztálya tagjainak 1957. március 
6-án írt beszámolóját. Hollai ezt írta: „A ma-
gyar delegáció nem volt hajlandó ezt a beszé-
det [Nagy Imre november 1-jei nyilatkozatát] 
felolvasni, mert teljesen világos volt, hogy 
ez esetben könnyen megtörténhetik, hogy 
ENSZ-csapatokat küldenek Magyarország-
ra a Szovjetunió ellen.” A Kádár-kormány 

  9 A világszervezetben a forradalom eltiprásá-
ra, illetve a kádári véres konszolidációra a 
Problem of Hungary vagy Question of Hun-
gary kifejezést használták.

10 1992-ben, egy dokumentumfilm forgató-
könyvének az írása kapcsán kezdtem a ku-
tatásba. A film 1998-ban készült el, Halál a 
hálaadás napján címmel (rendező: Dömölky 
János, MTV, 1998.). Itt szeretném megemlíte-
ni, hogy már a film készítése során rendkívül 
jelentős támogatást kaptunk a Külügyminisz-
tériumtól, illetve a New York-i magyar ENSZ-
missziótól, amit ezúton is köszönök.

11 Az ENSZ levéltárában, a „magyar ügy” iratai 
között őrizték a párizsi békeszerződést, illet-
ve a szovjet–magyar barátsági szerződést, hi-
szen mindkettő az Alapokmányra hivatkozik. 
Az ENSZ titkárságának a feladata volt „to 
register treaties between Hungary and other 
countries … in accordance with Article 102 of 
the Charter of the United Nations”. A Szov-
jetunióval kötött 1948-as Friendship Treaty 
hangsúlyozza, hogy a szerződés „[is] in 
conformity with the principles of the Charter 
of the UN”, a Varsói Szerződés pedig „guided 
by the aims and principles of the UN Char-
ter”. Az 1. cikk pontosan utal rá, hogy a szer-
ződés „[is] in accordance with the UN Char-
ter”. Lásd: UNARM Political and Security 
Council Affairs, 1947–1955. Protitch Reports. 
Hungary. S-0188-0006-0001. A jegyzetekben 
az idézeteket angolul közlöm.

12 A Kós-ügy szakirodalma igen jelentős. Lásd 
– egyebek mellett – Murányi Gábor Kós Pé-
terrel készített interjúját (1956-os Intézet, 
Oral History Archívum, No. 239.) továbbá 
Murányi Gábor: „A Konduktorov-ügy”. Ma-
gyar Nemzet, 1991. augusztus 21.

13 Nagy Imre látta el a külügyminiszteri teendő-
ket (Heltai György segítségével, aki később az 
ENSZ Különbizottsága előtt is tanúvallomást 
tett).

14 Lásd az úgynevezett Malin-jegyzeteket a 
kritikus napok moszkvai PB-üléséről. Mark 
Kramer: „New Evidence on Soviet Decision-
Making and the 1956 Polish and Hungarian 
Crises”. CWIHP Bulletin, (1996–1997). Rai-
ner M. János – Vjacseszlav Szereda (szerk.): 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/93-0910/ch08.html#id501996
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/93-0910/ch08.html#id501996
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néhány órával később alakult csak meg, de 
a magyar delegáció „más forrásból értesítést 
kapott”, hogy annak megalakulásával Nagy 
Imre táviratai érvényüket vesztik. Magyar 
Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár (a to-
vábbiakban: MNL–MOL) XIX-J-24-a 1. do-
boz (A New York-i konzulátus iratai).

19 A szuezi csatorna államosítása nyomán ki-
alakult konfliktus fegyveres beavatkozássá 
fajult; a titkos megállapodás alapján Izrael 
1956. október 29-én megtámadta Egyiptomot, 
majd Anglia és Franciaország „békéltetőként” 
avatkozott be a háborúba, november 5-én. Va-
lójában azonban agressziót követtek el.

20 A Cordier-iratok magyar üggyel foglalkozó 
dobozai között több száz olyan távirat talál-
ható, amely a békefenntartó akció részleteiről 
szól. Cordier Papers, Box 186, 187.

21 Az ENSZ Közgyűlés második rendkívüli 
ülésszaka, 1004 (ES-II) határozat.

22 Ennek adatait és dokumentumait közli: Bé-
kés–Kecskés (szerk.): i. m. 37–117. o.

23 Az ENSZ titkársága Magyarország tagdíját 
már 1957. februárban beszedte (lásd a Külügy-
minisztérium 1957. február 26-án kelt levelét), 
és a személyzeti osztályt vezető Robertson is 
elfogadta a magyar jelölt, Kerényi Lászlónak 
a Department of Economic and Social Affairs 
egyik állására történt 1957. március 11-iki je-
lentkezését. MNL-MOL XIX-J-24-b 4. doboz 
(New York, 1936–1959). 1957. február 3-án 
létesült a magyar állandó misszió az ENSZ 
európai irodája mellett, Genfben.

24 1957. január 10-én hozta meg a Közgyűlés azt 
a határozatot (1132 [IX]), amelynek nyomán 
létrejött a United Nations Special Committee 
on the Problem of Hungary (másutt lásd: Kü-
lönbizottság).

25 Előbb Wan Waithayakon herceg, Thaiföld 
volt külügyminisztere és a Közgyűlés elnöke, 
majd Leslie Knox Munro új-zélandi diploma-
ta, a Közgyűlés volt elnöke kapta a Special 
Representative of Hungary megbízatást.

26 1958. július 14-én adták ki a jelentésüket, amit 
egy kommüniké előzött meg, június 21-én.

27 Dragoslav Protitch főtitkárhelyetteshez tar-
tozott a „magyar ügy” a legkritikusabb évek-
ben, ám az ő iratait a végakarata szerint az 

özvegye elégette. Erre vonatkozó, hozzám írt 
levelét lásd a Bang-Jensen iratanyagban: Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattár (a to-
vábbiakban: OSZK KT), Fond 413. 66. doboz.

28 A Különbizottság elnöke dán volt, a 
Rapporteurje pedig ausztrál. A többi tag Cey-
lonból (Srí Lanka), Tunéziából és Uruguay-
ból érkezett. A különmegbízottak levelezése, 
instrukciói, beszámolói thaiföldi és új-zélandi 
irattárakban lelhetők fel.

29 Héderváry Klára iratanyaga megtalálható: 
OSZK KT, Fond 523. A digitalizálását az 
Open Society Archive (a továbbiakban: OSA) 
végezte.

30 A magyar származású, akkoriban Belgi-
umban élt, de az ENSZ-nél alkalmazott 
Héderváry Klára előbb technikai asszisztens-
ként, tolmácsként dolgozott a Különbizott-
ságban, később a szerepe egyre fontosabb lett 
a különmegbízottak mellett. Folyamatosan 
gyűjtötte a „magyar üggyel” kapcsolatos ira-
tokat, amelyeket egy alkalmas pillanatban a 
világszervezet épületéből a lakására szállított 
át. A páratlan jelentőségű gyűjteményt előbb 
a Hoover Institutionban helyezte el, később az 
OSZK-ba került.

31 Ita Pasztor (született Ita Glance) a Külön-
bizottság titkárának, William Jordannek az 
asszisztense volt, majd feleségül ment a me-
nekült Pásztor Tamáshoz (aki zárdaügynöki 
múltja miatt sokáig nem kapott amerikai ví-
zumot). Az iratok a New Brunswick-i Ameri-
can Hungarian Foundation levéltárában talál-
hatók.

32 A tehetséges és bölcs követ az események 
alatt mindvégig működő távíróval rendelke-
zett, továbbá jelentős tapasztalattal és eleven 
kapcsolatrendszerrel. Emlékeit könyvben is 
megírta: Leslie Fry: As Luck Would Have It: A 
Memoir. London: Phillimore, 1978.

33 Hammarskjöld a Biztonsági Tanácsnak no-
vember 3-án küldött Cablegramjában azt 
írta, hogy Szabó „act[s] in the absence of 
Ambassador Kós”, ahogy ezt azután a testület 
előtt Protitch főtitkárhelyettes is ismertette. 
Cordier Papers, Box 182. Az 1956. november 
2-án délután 5 óra előtt érkezett felhatalma-
zása megfelelő, vagyis constitute adequate 
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provisional credentials volt, s ez alapján ve-
hetett részt a BT-ülésen (mint ez a 752. ülés 
hivatalos jegyzőkönyvében is szerepel).

34 A táviratok eredetije is a dokumentumok kö-
zött található, a pecséten a Telegram Unit no-
vember 2-i dátuma olvasható, továbbá Ham-
marskjöld Nagy Imrének írt felelete: „I have 
the honor to acknowledge the receipt of your 
cablegram of 1 November 1956 and to inform 
you that the text thereof has been circulated 
as a General Assembly document. Dag Ham-
marskjold, Secretary-General of the United 
Nations.” Cordier Papers, Box 182.

35 A magyar miniszterelnök a november 3-i táv-
iratában erősítette meg a főtitkárnak, hogy 
„all communications legal” (egyebek mellett 
Arkagyij Szoboljev szovjet ENSZ-delegátus-
nak a Biztonsági Tanácsban mondott azon be-
szédére válaszul, amelyben az kétségbe vonta 
a magyar kormány nyilatkozatainak a hiteles-
ségét). UNARM S-0442-0138-06.

36 Henry Cabot Lodge amerikai ENSZ-delegá-
tus is confusionra utalt a magyar helyzetet 
illetően, Budapesten ugyanis akkor nem volt 
még amerikai követ, illetve aki megérkezett, 
az nem adta még át a megbízólevelét. (Ez 
pontosan kifejezte az amerikaiak Nagy Imre 
iránti bizalmatlanságát – sovány vigasz, hogy 
Kádárnak sem adta át a meghatalmazását.)

37 Dragoslav Protitch (1902–1974) horvát szár-
mazású jugoszláv diplomata, nemzetközi 
ENSZ-alkalmazott volt, akinek a lojalitását 
azonban pontosan jelzi, hogy a belgrádi láto-
gatása során Josip Broz Tito magas külügyi 
beosztást ajánlott fel neki.

38 Az ENSZ első főtitkára, Trygve Lie egyezett 
meg az alapítókkal arról még 1946-ban, Lon-
donban, hogy egy főtitkárhelyettes (és ezzel 
a Politikai és Biztonsági Tanácsi Ügyek Fő-
osztályának a vezetője) szovjet legyen. Lásd: 
Trygve Lie: In the Cause of Peace, Seven 
Years with the United Nations. New York, 
NY: The Macmillan Company, 1954. 45. o.

39 Veljko Mićunović moszkvai jugoszláv nagykö-
vet emlékirataiből tudjuk, hogy Tito és Nyikita 
Szergejevics Hruscsov a szovjet bevonulásról 
egyeztetett Brioni szigetén 1956. november 
2-án, amelynek eredményeként a jugoszláv 

diplomácia feladata lett a Nagy Imre-kormány 
„kiiktatása” (a budapesti követségük révén). 
Lásd: Veljko Micunovic: Tito követe voltam, 
Moszkva 1956–1958. Budapest: Interart, 1990. 
Tito később elítélte Nagy Imréék elrablását, 
de korábban Nagy Imrét is. Tito nemzetközi 
szerepe az el nem kötelezett országok egyik 
vezetőjeként jelentős volt, ám a jugoszláviai 
viszonyok sok esetben a sztálinizmus legke-
ményebb éveire emlékeztettek. A téma szak-
irodalma igen terjedelmes. Jómagam a 2016-os 
pristinai utazásom során igen komoly Balkán-
történeti ismeretekre tehettem szert Márkusz 
László nagykövet és Bozsik Béla I. o. tanácsos 
jóvoltából, amit ezúton is köszönök.

40 A szovjet alkalmazottak feltétlen engedel-
mességéről lásd a volt szovjet főtitkárhelyet-
tes (Amerikába menekülése utáni) emlék-
iratait. Arkady Shevchenko: Breaking with 
Moscow. New York, NY: Alfred A. Knopf, 
1985. Ugyanerről szól az egyik Amerikában 
szolgált KGB-tiszt könyve is. Oleg Kalugin: 
The First Directorate. New York, NY: St. 
Martin’s Press, 1994.

41 Egyebek mellett: counter-revolutionary 
elements; „The fluctuating elements of 
a revolutionary situation defy precise 
portrayal … the situation was far from under 
control…”; a lázadók – insurgents vagy 
rebels – „continued to fire at Soviet patrols, 
despite the cease-fire agreement”. „Note 
on the Course of Insurrection in Hungary”. 
UNARM S-0445-0196-12884-Part A-2UC.

42 Lásd például: „Review of Events in Hun-
gary, 23 October – 20 November, source: 
»RB«” (jelentése: radio broadcast). UNARM 
S-0188-0006-0002

43 Feltehetően Hámori László tollából származ-
tak a kérdőjelek és a kritikai megjegyzések. 
Magyar származású nemzetközi ENSZ-al-
kalmazottként a „magyar ügy” egész tör-
ténetében rendkívül fontos volt a szerepe. 
(UNARM 132-3 és 154) S-0445-0196-12884-
Part A-3UC.

44 A „Message from Rebel Forces” feliratú 
dossziéra kézzel írták rá: „H[ammarskjöld] 
does not seem to have been interested in this 
either.” Cordier Papers, DAG 1.1.1.3.
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45 1959. május 4-i sajtókonferenciáján így fogal-
mazott: „At that time no one in the Security 
Council knew what the situation in Budapest 
was. But we did know what it was in Suez.” 
UNARM S-0009-0002-009. Lásd még egy 
áttekintésben (vázlatos, javított belső ENSZ-
anyag): „the only time at which he might have 
achieved something in Hungary was in the 
critical four days from 1 to 4 November…”. 
S-0975-0030-0001-00001 UC.

46 A távirat szövege: „Anna Kéthly, the only 
member of the government of Prime Minister 
Imre Nagy who is outside Hungary has the 
honor of announcing to you that she is on 
her way to New York to represent there the 
Hungarian cause submitted to the United 
Nations by the Hungarian Prime Minister. 
Ask you to take note of this announcement 
and grant me the opportunity of appealing 
before the Security Council on behalf of the 
Hungarian people asking the help of the great 
community of nations. Anna Kéthly”. Az 
eredeti példányon olvasható, hogy „Action: 
Cordier, Dr. Protitch”. „Political and Security 
Council Matters – International Incidents and 
Disputes, Special Committee, Request for 
Hearings. January 1957 – December, 1960”. 
UNARM S-0442-0139-06.

47 Mint írta, „As the official representative 
of the free Hungarian government and as 
spokesman for the Hungarian people now 
undergoing armed Soviet aggression I will 
appear at your office at 4 PM today to present 
in accordance with point four of the UN 
Resolution concerning Hungary first hand 
evidence of the Soviet intervention of Hun-
gary in flagrant violation of the UN Charter. 
Anna Kéthly Minister of State, free Hungarian 
Government. Apartman 12A 336, Central 
Park West”. „Received: Cordier, signed to 
Protitch”. Cordier Papers, Box 184.

48 Constantin A. Stavropulos (1905–1984) előbb 
az ENSZ jogi osztályának a vezetője, majd fő-
titkárhelyettes volt.

49 Rendkívül érdekes az ENSZ levéltárában őr-
zött, akkreditációkat tartalmazó irategyüttes, 
amely egyebek mellett Kós Péter 1956. 
május 26-án kelt eredeti megbízólevelét 

is tartalmazza, amelyet az Elnöki Tanács 
elnöke, Dobi István írt alá, és az Elnöki Ta-
nács titkára, Kristóf István ellenjegyzett. 
Dokumentálni kellett az akkreditáció visz-
szavonását is. A „Letter of Recall of Dr. Pé-
ter Kós” 1957. január 1-jén keletkezett, mivel 
feltehetően Mód Péter akkor kapta meg a ki-
nevezését, míg a megbízólevele az iratok ta-
núsága szerint 1957. június 28-án kelt. Több 
dokumentumon is szerepel a megjegyzés: 
„Handed to Secretary-General”, máskor a 
„Seen by Legal” utal arra, hogy a jogi osztály 
megvizsgálta a megbízólevél érvényességét; 
a pontos dátum a tevékenység kezdetét jelez-
te. A közgyűlési delegáció minden tagját fel 
kellett tüntetni az akkreditációban, így mások 
mellett az 1960-ban New Yorkba látogató Ká-
dár Jánost is. UNARM S-0446-0105-0004-
00001 UC.

50 Akkoriban függetlenségi háború zajlott – egyéb-
ként éppen a nyugati demokráciákkal, azaz 
például Angliával, Franciaországgal, Belgi-
ummal szemben – többek között Cipruson, 
Algériában, majd Kongóban.

51 A svéd Dagens Nyheter közölte az 1956. 
november 21-én kelt, (angol fordításban) 
„Hammarskjold Accused” című cikkében 
Kéthly bitter commentjeit; mint írta, „she 
was not recognised when she came to the 
UN Hammarskjold rejected her for »formal 
reasons«”. A miniszter asszony hozzátette: ha 
a főtitkár „[had] gone to Hungary, he could 
have prevented the bloody actions of the Red 
Army”. A dossziéra rávezették: „Secret/Hun-
gary (1957)”. Cordier Papers, Box 183.

52 Kéthly november 24-i levelének logikája 
szerint Kádárt a szovjetek elfogták, így ő 
„prisoner of Soviet occupation authorities”, 
ennek megfelelően „no credence should 
be given to any statements issued by him”, 
míg Nagy Imrét és kollégáit elrabolták 
(„abducted”), így ők sincsenek döntési hely-
zetben. Cordier Papers, Box 184. Kéthly 
1957. január 12-én küldte el az akkredi-
tációs bizottság minden tagjának a leve-
lét, amelyben megismételte a korábbi ér-
veit: „I urgently ask the recognition of my 
mandate as the representative of Hungary’s 
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real government.” A főtitkár 15-én nyugtáz-
ta a levél kézhezvételét, de abban nem sze-
repelt semmiféle utalás Kéthly kormányzati 
tisztségére és vélt mandátumára sem. Cordier 
Papers, Box 184.

53 Számos diktatúra és önkényuralom rendelke-
zett érvényes akkreditációval, vagyis olyan 
államok, amelyekben szó sem volt nép válasz-
totta vezetőkről. A mandátum kérdése a Kül-
ügyminisztérium számára döntő jelentőségű 
volt, ezért hatalmas apparátus dolgozott az 
ENSZ döntésének a cáfolatán.

54 UNARM S-0442-0138-06.
55 1956. november 12-én, a közgyűlési határo-

zatokkal kapcsolatos táviratváltások közben 
szakadt meg a kapcsolat. UNARM S-0442-
0138-06.

56 A november 4-i táviratuk szerint: „Since 
Hungarian government imprisoned by 
Soviet forces we consider our duty to request 
Security Council to send UN troops to Hun-
gary to insure ceasefire.” UNARM S-0442-
0138-06.

57 A berni követ kézírásos jelentései páratlan 
forrásértékkel bírnak. Azok egyikében tett 
említést a szovjet „diplomata” hajnali telefon-
járól. MNL-MOL XIX-J-1 Svájc (1945–1964).

58 1956. november 7-i keltezéssel. Cordier 
Papers, Box 182. Prága volt egyébként a 
transzatlanti járatok kiindulópontja a magyar 
politikusok számára. Kós Péter is csak Prágá-
ig jött „haza”, majd visszaindult New Yorkba.

59 Az ENSZ már idézett belső anyaga erről 
így fogalmaz: „H[ammarskjold] himself of 
course having offered and attempted to do 
what he could, realised as all the governments 
concerned that there was nothing to be done 
except to take whatever humanitarian means 
seemed to be possible, a bitter and frustrating 
conclusion from which he almost certainly 
suffered more than from the irresponsible 
criticism which he received.” A kéziraton 
annyit szerepel csak: „Hungary Chapter”. 
UNARM S-0009-0002-09.

60 „… gifts of the UN, thereby demonstrating 
to the Hungarian people a tangible way that 
some effect is being given to the resolution of 
the General Assembly” – írta De Seynes 

főtitkárhelyettes James Barcónak, az ameri-
kai ENSZ-misszió munkatársának, amikor 
az arra kérdezett rá 1957. február 20-án, hogy 
az ötmillió dolláros amerikai támogatást mi-
ként használta fel a világszervezet. UNARM 
S-0445-0199-13289 UC. Ugyanott említette 
De Seynes, hogy a Vöröskereszt saját erőből 
csupán a magyar lakosság 2 százalékának tud 
segítséget nyújtani.

61 Mint a segélyezés szervezéséért felelős Myer 
Cohen írta a főtitkárnak és helyettesének, 
De Seynes-nek: „in absence of any Western 
assistance Hungarian people will once more 
feel that they are abandoned and thrown 
into the arms of Eastern Powers”. UNARM 
S-0445-0196-Part B-3UC.

62 A Budapestre érkezett vöröskeresztes küldött, 
Willy Meier már november 30-án konzultált 
magyar kollégáival, továbbá a mezőgazdasá-
gi miniszterrel, amint erre egy távirat utalt. 
Ekkor még nem állítottak össze semmiféle 
listát a legégetőbb szükségletekről a magyar 
hatóságok, ezért „inquiry on the spot would 
be essential” – írta az ENSZ-segély genfi 
szervezője, Pierre Obez Cohennek. UNARM 
0445-0197-12982-2UC.

63 A december 5-i levele szerint a közgyűlési 
határozattal kapcsolatosan várt tőle választ 
december 7-ig. Cordier Papers, Box 184. Ez 
akkor még a politikai jellegű határozatokra 
is utalt, később az utóbbiakat szigorúan levá-
lasztották a segélyezés kérdéseiről, nehogy a 
konfrontáció kockáztassa a humanitárius ak-
ció sikerét.

64 A vöröskeresztes segélyezés iratai között sze-
repel egy idézet egy meg nem nevezett ma-
gyar forrástól, aki felvetette, hogy az ország 
98 százaléka nem kommunista vagy teljesen 
antikommunista, s csak 2 százaléka kom-
munista, és az utóbbiak „called the USSR 
friends… one knows what happened”, míg a 
nagy többség a Nyugathoz és az ENSZ-hez 
fordult segítségért, de „all they got so far 
were speeches and resolutions which are not 
implemented”. UNARM S-0445-0198-13174 
UC.

65 A hozzáférhetővé vált dokumentumok egyik 
legterjedelmesebb – több száz oldalra rúgó – 
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része a „Humanitarian Assistance to the 
Hungarian People” címet viseli. Az „Appeals 
and Offers of Assistance” mellett a különfé-
le segélyszervezetek felsorolása, a Keletről 
(a szocialista országokból) érkezett segélyek 
becslése is szerepel, továbbá az egyes államok 
által ígért vagy ténylegesen nyújtott segély 
összege vagy jellege, azok visszaigazolása, 
stb.

66 A legelső felhívások mindenhova eljutot-
tak – még a Szentszékhez is. Az Amerikai 
Egyesült Államok igen hamar dollármilliók-
kal támogatta a segélyakciót, de Szaúd-Ará-
bia például elzárkózott a segítségnyújtástól, 
mert a palesztin arab menekültek támogatása 
mellett kötelezte el magát. UNARM S-0445-
0195-12550-1. A segélyezésre vonatkozó fel-
hívásra adott válaszok mindegyike „has been 
disappointing” – olvasható Cohen Obeznek 
írt táviratában. UNARM S-0445-0198-13168-
1UC. Egy későbbi dokumentum szerint a 
magyarok megsegítésére szóló felhívásra vá-
laszul „there are a number of negative replies 
on our files”. S-0445-0198-13407 – 1UC.

67 A „Publicity Campaign for the Promotion of 
Humanitarian Assistance to the Hungarian 
People” eredményeit is pontosan őrzik a do-
kumentumok, a megkeresésektől a különféle 
sajtószemléken keresztül a konkrét felajánlá-
sokig. UNARM S-0445-0195-12819 – UC.

68 „Not a month before the October disturbance 
the League [League of Red Cross Societies] 
had completed the distribution in Hungary 
over 3,600,000 of ICA and Red Cross food 
supplies to the hundred thousand victims 
of Danube floodings in March.” UNARM 
S-0445-0200-13409-2UC.

69 Az ENSZ-iratok tanúsága szerint 1957. július 
31-én érkezett a hír: „Arrest of Directors of 
the Hungarian Red Cross”. UNARM S-0445-
0197-12888 UC.

70 A Vöröskereszt 1957 októberében kiadott 
jelentése mutatta be az 1956 októberétől 
1957 júniusáig végrehajtott segélyakcióju-
kat. A rendkívül pontos és drámai beszá-
moló olykor óráról órára rekonstruálta az 
eseményeket: mikor szakadt meg a kommu-
nikáció Budapesttel, mikor indultak el az 

első menekültek, mikor fordították vissza a 
segélyt szállító konvojokat, stb. A dokumen-
tum szerint „ICRC would be the sole agent to 
carry out relief program on behalf of the UN”, 
és összegzésben megállapították, hogy „over 
one million people were given assistance”. 
UNARM S-0445-0198-13409 – 4UC. A se-
gélyek összértéke 17 millió dollár volt. Lásd: 
Cordier Papers, Box 182. A jelentés függelé-
kében olvasható a segélyezés minden fonto-
sabb adata, a donorok sora és a kiosztott se-
gély jellege; a bibliográfiájában pedig a vonat-
kozó határozatok, megállapodások, hivatalos 
dokumentumok szerepelnek, közüttük az 
ENSZ és a Vöröskereszt közötti együttműkö-
désről szóló megállapodás. Az ENSZ hosszú 
időn keresztül napi szinten állított össze jelen-
téseket a segélyezésről, amelyek igen pontos 
bontásban feltüntették az adományozót, a fo-
gadót, az időpontot, a szállítmány értékét, stb. 
Lásd: „Daily Report on Relief in Hungary”. 
UNARM S-0445-0198-13410 UC.

71 1956. november 12-én azt írta De Seynes a 
főtitkárnak ezzel kapcsolatban, hogy „on 10 
November he [Pierre Boissier, a Vöröske-
reszt elnöke] said he was reluctant to become 
an agent of the UN to distribute aid to the 
Hungarian people for he was anxious to 
retain the strickest neutrality … but he was 
probably willing to accept, under suitable 
formula, UN money and supplies”. A távirat 
végén szerepel, hogy a szovjet beavatkozást 
követően már elindult az első konvoj Ma-
gyarországra, és a magyarok szóbeli jegy-
zékben üdvözölték a segítséget: „[Hungary] 
welcomes assistance”. UNARM S-0445-
0199-13407-6 UC.

72 1956. november 10-én írta Adriaan Pelt 
Genfből a főtitkárnak: „[I] fear that political 
pressure may complicate an already highly 
delicate situation … hope UN will not repeat 
will not make any public gesture in connection 
with this situation.” Cordier Papers, Box 183.

73 Lásd a „Notes on Meeting Held on Saturday 
10 November, 1956 11. a.m. Relief for 
Hungarian People” következtetését: „in all 
probability the IRC [International Red Cross] 
would be the only means by which supplies 
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could be sent to Hungary”. UNARM S-0445-
0197-12888 UC.

74 „Hungarian Red Cross signed agreement, 
ratified by the Minister of Hungary in Vienna 
the same day, in the name of the Hungarian 
government.” UNARM S-0445-0199-13408-
4 UC. A találkozó az ENSZ-iratokban is szó-
ba került, lásd az 1956. november 10-i távira-
tot: „Hungarian frontier be thrown open to 
two red cross columns”. Cordier Papers, Box 
182.

75 1956. november 14-én „Grebnick promised 
that every assistance would be given 
to facilitate the quick and unhampered 
transportation of relief consigments”. 
UNARM S-0445-0196-12884-Part A-1UC. 
A szovjet katonatiszt – valódi neve: Kuzma 
Jevdokimovics Grebennyik (1900–1974) – 
1956-ban Budapest szovjet városparancsnoka 
volt.

76 Az 1956. november 17-i távirat szerint „Hun-
gary still has food for twenty days”. A cím-
zett Hammarskjöld, De Seynes és Cordier. 
UNARM S-0445-0197-13165-11 UC.

77 November 5-én született egy javaslat a 
közgyűlési határozatok életbe léptetésé-
re – „The Situation in Hungary. Proposals 
to Implement Paragraph 7 and 8 of the 
Resolution A/3286” –, amely kijelenti: „This 
paper has been written without prejudice 
as to whether the UN recognises the Kadar 
government of Hungary which, if it does, 
is one of the main sources of information 
concerning the relief needs of the Hungarian 
people.” (Kiemelés tőlem, hiszen itt közve-
tett utalás sejthető Kádárék elismerésére.) 
Cordier Papers, Box 182. Ugyanakkor nyitva 
hagyja, hogy a főtitkár képviselője „whether 
or not he should consult with local Hungarian 
representatives”. Cordier Papers, Box 184.

78 1956. november 13-án küldte Sebes István 
a listát, amelynek a végén szerepelt, hogy a 
kormány: „values very highly the offer of 
assistance from the UN”, továbbá itt olvas-
ható a „conduct talks” szófordulat is, bár a 
magyar vezetőség nem kívánta felülvizsgálni 
a megfigyelők beengedését illető álláspontját. 
Cordier Papers, Box 182. A főtitkár ekkor 

hangsúlyozta: „I note with satisfaction… the 
willingness of your government to cooperate 
most fully with the agencies of the UN for 
humanitarian needs.” Ugyanakkor felvetette, 
hogy szükséges lenne „other resolutions … to 
reconsider”. Cordier Papers, Box 182.

79 A közelmúltban hozzáférhetővé vált iratok 
nagyon pontosan tartalmazzák a különféle 
szervezetek támogatását: főként az ENSZ 
szakosított szerveiét, de megtalálhatók a tá-
mogatottak között a különféle NGO-k, mi-
ként vallásos egyesületek és intézmények, 
szakszervezetek, különféle egyéb szerveze-
tek és persze a magánszemélyek sokasága is. 
UNARM S-0445-0195-12558-1. Az együtt-
működés szervezésére – és az ENSZ kezde-
ményezésére – 1956. november 28-án megbe-
szélést tartottak, tíz szervezet részvételével. 
UNARM S-0445-0195-12822 UC.

80 A tavaszi vetés biztosítására az ENSZ által 
kezdeményezett „Publicity campaign” fon-
tos része volt a „seed for Hungarian farmers 
urgently”, amint azt egy 1957. február 8-i do-
kumentum tanúsítja. UNARM S-0445-0195-
12822 UC. A FAO már 1957. január 4-én leve-
let küldött a tagországi kormányoknak, illetve 
mezőgazdasági minisztereknek a magyarok-
nak szánt vetőmagról. Az iratok a válaszokat 
is tartalmazzák. 1957. január 23-án Friedrich 
Traugott Wahlen (a FAO képviselője, aki ko-
rábban több ízben is járt Magyarországon) a 
táviratában megjegyezte: „Following agreed 
with Hungarian government visiting Rome 
… method of distribution seeds.” UNARM 
S-0445-0197-12892- 1UC. Ez pedig arra 
enged következtetni, hogy egy magyar kor-
mánydelegáció kiutazott Rómába (a FAO 
vezetése ott működött), a világszervezet sza-
kosított intézményéhez, feltehetően, hogy tár-
gyalásokat folytasson.

81 Philippe de Seynes (1910–2003) az ENSZ 
gazdasági és szociális ügyekért felelős főtit-
kárhelyettese, számos fontos kezdeményezés 
fűződik a nevéhez. Hogy képet alkothassunk 
a segélyek nagyságrendjéről, érdemes tud-
ni, hogy a dokumentumok tanúsága szerint 
a segélyakció végösszege 1957. július végén 
(akkori árfolyamon) 31.500.000 dollár volt. 
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UNARM UNARM S-0445-0196-12884-Part 
1-3UC.

82 Az 1956. november 14-i beszámolójában ezt 
írta De Seynes a főtitkárnak az ENSZ-akció 
gondjairól: „…not feasible for the supplying 
of relief in Hungary … UN supervision over 
distribution are giving me some concern, since 
I do not believe that there is any possibility of 
either being done on a satisfactory manner at 
present.” Majd hozzátette: „however, if after 
your visit to Budapest you thought it was in 
the interest of the UN to establish its own 
operating machinery”, akkor megteremtik 
annak feltételeit. Hammarskjöld kézzel írta 
a levélre: „line is kept open for… operation 
under UN aegis”. UNARM S-0445-0199-
13411 UC.

83 De Seynes távirata szerint: „… no conditions 
were attached by Hungarian authorities 
except the request that there be no publicity 
before or during the visit. … The mission 
was concerned entirely with non-political 
questions and had no relation, repeat, 
no relation with the proposed visit of 
political observers as requested by Gene-
ral Assembly resolutions … nor Secretary 
General’s visit … establish facts, not to make 
recommendations…”. UNARM S-0445-
0196-12884-Part B-5UC.

84 A dokumentumok között szerepel a FAO két 
vezetőjének az 1956. december 18–28. közöt-
ti magyarországi útjáról készített jelentése, a 
„Report on Hungarian Mission by Dr. Wahlen 
and Mr.[Pierre] Sinard”. Rómából Genf, Bern, 
Zürich és Bécs érintésével jutottak Magyar-
országra, s minden állomáson megbeszélé-
seket folytattak, illetve Bécsben ellenőrizték 
a Vöröskereszt raktárát és felszereltségét is. 
December 23-án érkeztek Győrbe, ahol 24-
én találkoztak a magyar vöröskeresztesekkel, 
„with whom needs we discussed in detail”. 
UNARM S-0445-0196-12884-Part A-2UC. 
Már akkor megszületett a javaslat, hogy a 
Közgyűlés humanitárius és politikai határo-
zatait tartsák „stricktly apart”. Uo.

85 Mint írta, „…some orderly method of 
procedure needs to be worked out between 
UN, FAO and ICRC [International Committee 

of Red Cross]. At present, no coordinated 
action in this respect exists.” UNARM 
S-0445-0196-12884-Part B-1UC.

86 A Life 1956. december 12-én közölt cikket ar-
ról, hogy a rendőrséghez jutnak a segélyek, il-
letve a feketepiacon értékesítik azokat. A do-
kumentumok szerint mindez az ENSZ-akció 
számára „irreparable damage” okozásával ér 
fel. A cikknek számos külügyi táviratban is 
visszhangja volt.

87 Lásd az UNICEF látogatása (a küldöttség 
tagjainak a Szarka Károly miniszterhelyettes-
sel történt találkozója) nyomán írt jelentést: 
„Have been encouraged to take a wider in-
terest in broader economic problems. … This 
will be hard Winter here.” Cordier Papers, 
Box 182.

88 Erre utalt a következő cikk is, amikor a ma-
gyar hatóságok leállították a segélyezés-
nek ezt a formáját: „The twice-weekly truck 
convoys were regarded here as symbolic 
envoys from the West.” „Hungary Hinders 
Red Cross Relief”. The New York Times, 1957. 
április 15.

89 A segélynyújtás kapcsán a „Consultations 
with the Hungarian Government for Relief 
Supplies Requirements” című mappában 
őrzik a magyar gazdaság fejlődéséről szóló, 
rendkívül alapos és érdekes összefoglalást. 
S-0445-0196-12843-2UC.

90 A FAO vezetője írta „stricktly confidential” 
levelében De Seynes-nek, hogy munkatár-
sa utazása „would not conflict your secret 
mission”. S-0445-0196-12884-Part A-2UC. 
Másutt „four man technical mission visits 
Hungary” szerepel. UNARM S-0927-0002-
0009-00001 UC.

91 Sebes István egy táviratában felvetette, 
hogy „representatives appointed by SG may 
participate in organizing the assistance on 
the spot”. Cordier Papers, Box 182. Ezzel a 
lehetőséggel az ENSZ egyébként éppúgy nem 
tudott élni, mint ahogy a segélyosztás „gé-
pezetét” sem lett volna képes felépíteni és 
működtetni Magyarországon. Korábbi üze-
netében De Seynes megoldhatatlannak lát-
ta a segélyezés ellenőrzését, ekkor azonban 
már azt írta: „observing at first hand the field 
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operations of the ICRC and the Hungarian 
Red Cross … full satisfaction”. UNARM 
S-0445-0196-12843-Part A-1UC.

92 Pontosabban a második felvonás közepén; a 
főtitkárhelyettes csak a negyedik felvonásra 
ért vissza. Cordier Papers, Box 182.

93 De Seynes beszámolóját éles kritikával illette 
az amerikai, brit és holland ENSZ-képviselő 
(„there are already some distorting reactions 
from delegations”), amiért a főtitkárhelyettes 
igénybe vette a Kádár-kormány adminisztra-
tív segítségét. UNARM S-0445-0196-12843-
1UC. Álláspontjuk az ENSZ vezetői szerint 
„légèrement irrealistic”, ahogy egy távirat-
ban De Seynes (franciául) fogalmazott 1957. 
január 15-én. Cordier Papers, Box 182.

94 Ennek előkészítése már az utazás szervezé-
sével megkezdődött, és bár De Seynes büsz-
kén jelentette január 4-én, hogy „up to now 
have escaped press”, rövidesen nyilvános-
ságra kellett hozni mindazt, ami elmondha-
tó volt: „consult Hungarian authorities on 
the specific needs  … study organisation set 
up by the Hungarian Red Cross … for the 
distribution of supplies”, egyben utaltak a 
Vöröskereszttel kötött megállapodásra is. 
UNARM S-0445-0196-12843-Part A-2UC.

95 Az 1957. január 18-án tartott sajtókonfe-
rencián De Seynes a következőképp fogal-
mazott: „…abortive attempt to go to Bu-
dapest by the SG preceded by my projected 
preparatory visit which never took place … 
I therefore undertook conversations here with 
the Hungarian delegation and we agreed on 
a fact-finding mission to Budapest … it was 
agreed with them and myself that there would 
be no advance publicity”, ezért utána szabad-
kozott is. (Kiemelés tőlem.) Cordier Papers, 
Box 182. Ugyanakkor elzárkózott a szov-
jetekre való utalástól, nem beszélt „az utca 
emberével”, és nem kérdezte a menekülteket 
a traiskircheni menekülttáborban sem, pedig 
azt is felkereste. Uo.

96 De Seynes jelentésében olvasható: 
„[Hungarian authorities] pointed out … 
serious economic problems”. UNARM 
S-0445-0196-12843-Part A-1UC.

97 1957. január 3-án az ENSZ genfi kutatási 
részlegének munkatársa, Rudolf Nötel „The 
Problem of Food, Fuel and Other Shortages 
in Hungary” címen adott áttekintést, mely-
ben kiemelte, hogy „heating situation still 
appears to be extremely unfavorable”, to-
vábbá „several hundred houses with central 
heating also reported to be without fuel” 
– a kórházakat is beleértve –, míg a mene-
kültek miatt „impact is very serious on the 
manpower situation in mining and industry”. 
UNARM S-0445-0196-12843-Part B-4UC. 
Ő már november 19-én is összefoglalta a 
gondokat: az élelmiszer-ellátás kérdése 
„extremely serious” Budapesten és az ipa-
ri központokban, a „fuel crises” oka, hogy 
Nagylengyel környékén a víz elöntötte az 
olajkutakat, és a késlekedtek a csehszlovák 
és lengyel szállítmányok. Az általános sztrájk 
a szénbányászatban jelentős visszaesést oko-
zott, „hospitals are also reported to be now 
without heating”, továbbá „electric power 
stations have been completely run down in 
Budapest by 31 October and in other parts of 
the country by 14 November”, a rombolás mér-
téke helyenként az 1945-öshöz hasonlítható. 
Nötel megítélése szerint „stocks at the date of 
23 October have been completely used up and 
no supplies have been forthcoming since that 
date”, így „early arrival and distribution of 
aid to the population … utmost importance”. 
Uo.

98 1957. január 11-én Rómából küldték a De 
Seynes vezette bizottság tagjai azt a táv-
iratot, amely áttekintette az igényeket az 
„agriculture and food supply” tekintetében. 
Szó van benne az „abnormally low production 
of 1956” mellett arról is, hogy az „aggravate 
the food situation which is already difficult”, 
mivel „events of recent months have held back 
field work”. Fontos tényező még a „shortage 
of transport facilites and coal” és a „changed 
system of marketing”, mert a „compulsory 
deliveries” megszűntek. Említették a tojás 
árának hirtelen emelkedését, míg a budapes-
ti élelmiszer-ellátást kielégítőnek tartották: 
nincs jegyrendszer, van tej és kenyér. Sőt, 
rengeteg a hús, „slaughterings have been 
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accelerated … on account of the insufficient 
supplies of feeding stuff”. Ugyanakkor kije-
lentették, hogy sok múlik az 1957-es termé-
sen és az állatállomány sorsán. Mint írták, 
10.000 tonna vetőmag sürgős behozatalára 
volt szükség, továbbá műtrágyára és az azok-
hoz szükséges gépek biztosítására. A téeszek 
fele feloszlott, és a jelentés szerint a kormány 
folytatta is ezt a mezőgazdasági politikát: 
„government’s intention to proceed with the 
sale of private farmers of land”. UNARM 
S-0445-0196-12843-Part A-1UC. A segé-
lyezést másfelől viszont megnehezítette a 
lehetséges adományozók egy részének az ál-
lamosított mezőgazdaság támogatásától való 
vonakodása: „reluctance on the part of some 
potential supplier to sustaine state farms”. 
A táviratnak erre a részére kézzel írták rá: 
„this is known as non-political”, vagyis a se-
gélyakciónak nem lehetnek efféle feltételei. 
UNARM S-0445-0196-12843-Part A-2UC.

99 Az ezzel kapcsolatos iratokat („operation 
potatoe”), egyebek mellett az ENSZ főtit-
kárának és főtitkárhelyettesének vonatkozó 

dokumentumait és egy, a vizsgálatról készült 
25 oldalas, francia nyelvű összegző jelentést 
lásd: UNARM S-0445-0197-13165-1UC-tól 
6 UC-ig. Az adományozók szerint mind-
ez „not simply technical error but one that 
showed bad faith on part of the Hungarian 
government”. UNARM S-0445-0197-13165-
6UC.

100 Mindezt pontosan érzékelte az amerikai po-
litikus, David Crook, aki a főtitkár jelentésé-
hez fűzött kommentárjában már 1957. január 
19-én leírta: „regime was facing economic 
bankrupcy even before the uprising. … low 
standards of living … contributed to people’s 
revolt … The widespread collapse of the 
economy is proof beyond words … of the 
widespread popular nature of the opposition 
to the regime.” UNARM S-0445-0196-12843-
Part B-1UC.

101 „UN gifts and loans to the Nagy government 
to enable to repair the damage caused by 
Communist dictatorship and by foreign 
intervention.” UNARM S-0890-0008-0001-
00001-UC.


