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Az 1956-os forradalom és az ENSZ – a világszervezet 
levéltárának 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

Kétrészes tanulmányomban áttekintem azoknak a dokumentumoknak a sorsát, sajátosságait 
és jelentőségét, amelyek az 1956-os magyar forradalom és a világszervezet igencsak réteg-
zett és ellentmondásos kapcsolatát tárják fel, s amelyeket az ENSZ levéltára a közelmúltban 
tett hozzáférhetővé – 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 segé-
lyezésben vagy a menekültválság kezelésében elért – és amelyekről sajátos politikai megfon-
tolásokból inkább hallgatott. A tanulmány bőségesen idéz a forrásokból, hogy azok alapján a 
maguk teljességében alkothassunk képet a dokumentumokról és az azok által rögzített ese-
ményekről – 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 of 
the UN 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 (though strangely enough, the UN did not advertise these success, 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” as 
determined by the historical context of the times by its geopolitical realities.

* * * 
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A Külügyi Szemle előző (2018. ta-
vaszi) számában bemutatott, az 
1956-os forradalom bukása után 

folytatott nemzetközi segélyezés rendsze-
rének és logikájának problémáihoz ké-
pest egyértelműbb, bár nem kevésbé drá-
mai volt az a válság, amelynek tömeges 
jellege és intenzitása igencsak próbára 
tette az ENSZ és szakosított szervezete, 
a Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)3 
alakulóban levő struktúráját és új veze-
tését. De a világszervezet egy dologban 
valóban sikerrel és hatékonyan segített: 
a menekültek fogadásában, ellátásában 
és letelepítésében.4 A Magyarországról 
távozó kétszázezer ember kilenctizede 
Ausztria felé indult, a többiek Jugoszlá-
viába. Ez utóbbi eleinte a haza közelsége 
miatt lehetett meghatározó, utóbb azon-
ban, amikor a szovjet csapatok lezárták 
az osztrák határt, a menekülés egyedüli 
lehetősége maradt. A dokumentumok 
szerint a délre indulók sorsa aggasztóbb 
volt: attól kellett tartani, hogy visszakül-
dik vagy átadják őket a magyar hatósá-
goknak, illetve hogy Belgrád nem lesz 
képes megfelelően ellátni az érkezőket, 
stb. Éppen ezért az UNHCR igen hamar 
megjelent a jugoszláv fővárosban, hogy 
megbizonyosodjanak arról, hogy a helyi 
szervek az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetének alapokmánya (a továbbiakban: 
Alapokmány) szerint tiszteletben tartják 
a távozók döntési szabadságát.

A menekültek

A hozzáférhetővé vált ENSZ-dokumen-
tumok igen jelentős hányada – több ezer 
oldal – a menekültek kiáramlásának a 
folyamatát követi nyomon,5 annak kü-
lönféle fázisait rögzíti, akkut kérdésekre 
keres választ, és hosszabb távú megol-
dásra tesz javaslatot. Mindezek révén ez 
a terjedelmes anyag feltárja előttünk a 
világszervezetnek a regionális humani-
tárius válság kezelése kapcsán felmerült 
dilemmáit, hiszen mind Ausztria,6 mind 
Jugoszlávia számára váratlan és szabá-
lyozhatatlan volt a menekültek tömeges 
beözönlése, és nemzetközi segítség nél-
kül aligha birkóztak volna meg a drámai 
krízissel.7

A döbbenetes helyzetet pontosan, oly-
kor napról napra rögzítették a jelentések, 
kimutatások és feljegyzések,8 amelyek 
elsősorban azért születtek, hogy az érke-
zők fogadása, ellátása, majd továbbjut-
tatása tervezhető és megoldható legyen. 
A helyzet rendkívül súlyos volt: a korai 
hideg, a menekültek felkészületlensége 
(a sietség miatt sokan épp csak annyi ru-
hát és élelmet vittek magukkal, amennyit 
kézben elbírtak), a határátkelés kapcsán 
felmerült számtalan nehézség (a Fertő-
tó melletti mocsarakban átáztak a ruhá-
ik és a cipőik) és az érkező gyerekek és 
fiatalkorúak nagy száma (akik nem egy 
esetben kísérő nélkül jöttek) folyamatos 
próbatételt jelentett.9 A válsághelyzetet 
tovább súlyosbította, hogy szovjet egy-
ségek nemegyszer tüzet nyitottak a távo-
zókra,10 vagy éppenséggel visszahozták a 
menekülőket, akár a határ másik oldaláról 
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is. Arról, hogy a helyzet „nagyon komoly”, 
igen hamar pontos és átfogó jelentést kaptak 
az ENSZ vezetői. A menekülteknek nem-
csak a számuk11 nőtt rendkívül gyorsan, 
de a magyarországi események nyomán 
az elkeseredettségük, traumatizáltságuk is.

Az osztrák kormány már a válság ele-
jén jelezte, hogy kész fogadni és ellátni 
a menekülteket,12 és senkit, még a me-
nekülés első hullámában érkezetteket 
– azaz a forradalom elől osztrák földre 
távozott ávósokat, pártvezetőket, rendőrö-
ket – sem küldi vissza akaratuk ellenére 
Magyarországra.13 Ugyanakkor Ausztria, 
amely a világháború vége óta gazdasági 
nehézségekkel küzdött, majd az állam-
szerződés nyomán megoldatlanná vált 
menekültelhelyezés problémájával kínló-
dott, azt is egyértelművé tette, hogy eh-
hez nemzetközi hozzájárulást vár. És bár 
a lassan érkezett segítség hosszú ideig 
sem szinkronban, sem arányban nem volt 
a segítségre szorulók számával és igé-
nyeivel, de a szolidaritás, az emberség, 
az összefogás, majd a szakszerű szerve-
zés és az anyagi eszközök biztosítása14 
megakadályozta, hogy a továbbiakban 
jelentősebb megpróbáltatások érjék a me-
nekülteket.

A válság mérete minden várakozásnál 
és előrejelzésnél nagyobb volt, és bár kü-
lönféle szervezetek hamar megjelentek a 
határon, és rendkívül jelentős szerepet is 
vállaltak,15 koordináció nélkül csak rész-
feladatokat tudtak ellátni, illetve – kapa-
citásuk és mandátumuk függvényében – 
a menekülteknek csak egy-egy csoportját 
vették gondjaikba. Kezdetben drámaian 
érzékelhető volt a szervezettség és az 

áttekintés hiánya,16 s az egyre súlyosbo-
dó válsághelyzet kezelése mellett meg 
kellett oldani a spontán és elementáris 
erejű folyamat átlátható mederbe terelé-
sét is – amire elsősorban a Menekültügyi 
Főbiztosság volt képes. A menekültek 
száma folyamatosan nőtt, végül felülmúlt 
minden korábbi becslést, és szinte lehe-
tetlenné tette annak a megtervezését,17 
hogy hogyan tudják kezelni – az ENSZ-
szel e téren is együttműködő Vöröske-
reszt megfogalmazása szerint – minden 
idők legnagyobb segélyakcióját18 – ez a 
nagyságrend pedig a 20. századi Európa 
történetének ismeretében meglehetősen 
ijesztő.

A folyamat ütemét is rögzítették a do-
kumentumok, amelyek időrendben négy 
fázisra osztották a menekültek áramlását. 
Október 27-től körülbelül ezer ember lép-
te át a határt, akik többsége vissza is tért, 
amint „a rend helyreállt”. (A megfogal-
mazás magáért beszél.) November 4-től 
főként olyan fiatal férfiak indultak útnak, 
akik részt vettek a harcokban, és féltek 
a bosszútól, például a Szovjetunióba tör-
ténő deportálástól. November utolsó ne-
gyedében indult meg még erőteljesebben 
az emberek áramlása, amikor is egész 
családok érkeztek, felismerve a véres 
konszolidációval szembeni ellenállás re-
ménytelenségét. Végül, az osztrák határ 
lezárása következtében, Jugoszlávia felé 
ment, aki még tudott.19

A segélyszervezetek Ausztriában aka-
dálytalanul működhettek, s a létrejött 
koordináció nyomán valamiféle munka-
megosztás is kialakult közöttük – ahogy 
azt az ENSZ-dokumentumok sürgették, 
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illetve a későbbiekben már rögzítették is. 
Ezen belül a legkülönfélébb igények ki-
elégítésére volt szükség: mozgó konyhák 
létesítésétől olyan fogadóhelyiségekig, 
ahol száraz és meleg ruhát kaphattak a 
menekültek;20 a regisztrációtól a szállítá-
si kapacitásig – hogy helyet biztosítsanak 
az újonnan érkezetteknek. A menekültek 
elhelyezése óriási gondot jelentett, az 
arra alkalmas táborok és középületek ha-
mar beteltek, a szovjet katonaság másfél 
évvel korábban elhagyott barakkjai igen 
rossz állapotban voltak, az osztrák had-
sereg pedig a politikai helyzet törékeny-
sége miatt vonakodott a táborait vagy a 
laktanyáit a menekültek elhelyezésére 
átadni.21

A Vöröskereszt e téren is oroszlánrészt 
vállalt a feladatokból, s a válság folyamán 
a legkülönfélébb helyszíneken és épüle-
tekben több mint negyven tábort működ-
tetett, amelyekben a krízis csúcspontján 
ötvenezer menekültet láttak el, többnyire 
egy-egy ország vöröskeresztes segély-
munkásai (közöttük kanadaiak, svédek, 
finnek) segítségével, akik jól szervezett 
csapatokban dolgoztak.22 Összességében 
tizenhárom nemzet – 650 fő – vett részt 
a mentőakcióban – az első időben (1956. 
november 3-tól) Henrik Beer, a svéd se-
gélyszervezet elnökének irányításával, 
majd az őt felváltó amerikai Raymond T. 
Schaefferével. Az utóbbi megbízása fel-
tehetőleg a mind kritikusabbá váló hely-
zet követelménye volt.23

Az ENSZ egészségügyi szervezete, a 
WHO is megjelent a menekültek között, 
hogy felmérje az egészségi állapotukat, 
amit a többség esetében „meglepően” jónak 

találtak,24 a két gyenge pontot a fogak és 
az idegek állapota jelentette.25 De adód-
tak tuberkulózisos megbetegedések is, és 
nem egy esetben kisebb-nagyobb sérülé-
seket kellett ellátniuk.

A válság egyik alapkérdése a mene-
kültek Ausztriából való mielőbbi to-
vábbjuttatása volt, így a világszervezet 
felszólította a tagállamait a hontalanná 
vált magyarok befogadására, majd ösz-
szegezte az érkező felajánlásokat, s ko-
ordinálni kezdte a menekültek tovább-
szállítását.26 Németország (pontosabban: 
az akkori NSZK) feltétel nélkül kész volt 
akár az összes menekült 10 százalékának 
a fogadására is, noha sokmillió „saját” 
menekült várt akkor még elhelyezésre 
az országon belül.27 Izrael valamennyi 
zsidó származású magyarnak felaján-
lotta a feltételek nélküli letelepedést,28 
Svájc ugyancsak rengeteg29 ideiglenes 
hontalant befogadott volna, Angliában 
pedig előbb tizenkilencezer, majd továb-
bi ötezer menekült kapott letelepedési 
engedélyt.30 De a távozók többsége az 
Amerikai Egyesült Államokba kívánko-
zott, ahova azonban – a kvóta emelke-
dése ellenére (ami a végén már az összes 
menekült csaknem ötödét jelentette) – a 
bejutás nem volt könnyű.

A feljegyzések a költségeket is pontosan 
tartalmazzák: Európán belül 74 dollár 
90 centbe, a tengerentúlra 125 dollárba 
került az utaztatás.31 A dokumentumok 
tanúsága szerint az 1956. október végétől 
számított tíz hét alatt százezer magyart 
juttattak tovább (összesen 28 országba), 
és 1957. szeptember végéig további öt-
venezren jutottak el az őket befogadó 14 
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országba.32 A döbbenetes méretű tömeg-
mozgatás egész logisztikája és minden 
konkrét mozzanata ott olvasható – és 
csodálható – az iratokban.

Egyes országokban bizonyos szakmák 
(például a bányászat) ismerete növelte a 
letelepedés esélyét, mások – elsősorban 
a skandináv országok – készek voltak 
egészségügyileg vagy szociálisan prob-
lémás csoportokat fogadni, Dél-Ameri-
kába gyerekeket vártak, a továbbtanulni 
kívánó diákoknak pedig a legkülönfélébb 
egyetemek – olykor a legrangosabbak is – 
ajánlottak fel helyeket, s számos alapít-
vány biztosított ösztöndíjat. Azok szá-
mára, akik még nem utazhattak tovább, 
a táborokban igyekeztek munkát biztosí-
tani: volt, amelyikben óvoda működött, 
másutt az asszonyok főztek, az ott élők 
az ügyeik intézésére saját adminisztráci-
ót építettek ki, a rendfenntartást és a szó-
rakozást is biztosították – mint erről az 
iratok részletekbe menően tanúskodnak. 
Innsbruckban egy magyar középiskola 
is működött a menekült tinédzserek szá-
mára;33 az iratok között szerepel egy bib-
liográfia a könyvtárból hiányzó magyar 
klasszikusokról. A szakmával rendelkező 
férfiak a közeli városban dolgozhattak,34 
aki pedig vállalkozni próbált, támogatást 
igényelhetett annak beindításához.

A nemzetközi jognak a kísérő nélkül 
érkezett gyerekekre vonatkozó előírásai 
nem kis gondot okoztak az ENSZ-nek. 
A gyermekek egy részét azért küldték 
ki a szülei, hogy ott boldogabb életük 
legyen, másokat viszont a megtorlástól 
való félelem miatt (hiszen sok 10-12 
éves gyermek fegyveresen is részt vett a 

forradalomban). Az érvényes nemzetkö-
zi egyezmények alapján valamennyiüket 
vissza kellett volna küldeni Magyaror-
szágra, és Kádáréknak több humanitári-
us és nőszervezetet is sikerült meggyőz-
niük a kiskorúak hazatoloncolásának a 
fontosságáról.35 A megvalósításra azon-
ban az esetek többségében éppúgy nem 
került sor, mint a külföldre távozott szü-
lőkkel történő családegyesítésre. Kádárék 
ugyanis nem kívántak engedélyt adni a 
„szökevények” hozzátartozóinak az or-
szág végleges elhagyására.36

A menekültek sorsa természetesen a 
szolidaritás elementáris megnyilvánu-
lásai ellenére, s a működésbe lépő szer-
vezetek sikeres erőfeszítései dacára sem 
volt könnyű. Csalódottság, különféle ne-
hézségek, adott esetben igazságtalanság 
vagy a kizsákmányolás durva formái is 
vártak egyes emberekre vagy csoportok-
ra, akár útközben, akár a letelepedésük 
után. A dokumentumok tanúsága szerint 
ezekre a problémákra az Egyesült Nem-
zetek Szervezete is odafigyelt. Annál is 
inkább, mivel Mód Péter ENSZ-nagykö-
vet mindezek ismeretében megvádolta 
a befogadó országokat, s a menekültek 
mostoha sorsáról, a hazatérés megakadá-
lyozásáról, illetve durva bánásmódról be-
számoló leveleket mellékelt a jegyzéké-
hez.37 A britek ironikusabban,38 az oszt-
rákok ingerültebben reagáltak a vádak-
ra,39 amelyeket egytől egyig kivizsgáltak, 
ugyanakkor a meglepetésüknek is hangot 
adtak amiatt, hogy éppen az az ország 
áll ki az emberi jogok mellett, amelynek 
több százezer polgára épp amiatt me-
nekült el, mert azokat semmibe vették. 
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Ráadásul ezt a tiltakozást az a nagykö-
vet tolmácsolja, akinek a kormánya nem 
kevesebbet, mint magát az Alapokmányt 
negligálja.

A főtitkár

Hogy a főtitkár mit tett, illetve mit tehe-
tett azzal az országgal és annak „képvi-
selőivel”, amely igen komoly kihívást 
és – mint jól érzékelte – precedenst je-
lentett az akkoriban mind jelentősebb 
szerepet játszó világszervezet számára, 
az iratokból igen komplexen és nem ke-
véssé ellentmondásosan rajzolódik ki. Az 
ENSZ karizmatikus vezetője, Dag Ham-
marskjöld, mint azt egy, a közelmúltban 
megjelent biográfia is megerősíti,40 sem-
miképpen sem volt forradalmár: skan-
dináv mentalitása és moralitása jelentős 
pragmatizmussal párosult, és a nemzet-
közi jog iránti bizalma feltétlen maradt, 
bár komoly és kíméletlen leckéket kapott 
mindkét nagyhatalomtól.

A magyar ügyben – lelkiismeretes hi-
vatalnokként, bár munkatársai által kissé 
félrevezetve és a forradalmárokkal sem 
feltétlenül szimpatizálva – azonnal vég-
rehajtotta volna az őt is kötelező közgyű-
lési határozatokat, s ennek megfelelően 
már november 4-én kérte két ENSZ-cso-
port (tényfeltárók, illetve megfigyelők) 
beengedését Magyarországra.41 Később 
ismét kéréssel fordult a magyar „ható-
ságokhoz”, hogy legalább a megfigyelő-
ket engedjék be, hiszen az ő jelentésük 
nyomán kellett volna beszámolnia az 
ENSZ Közgyűlésének (a továbbiakban: 
Közgyűlés).42 November 6-án egyenesen 

a helyzet rendezésére tett javaslatot – ak-
kor még joggal hihette, hogy közös érdek 
a politikai konszenzus, amelynek kiala-
kítása kedvéért közvetítőül ajánlkozott, 
és akár a helyszínre is utazott volna.43 
Kockázatot azonban nem vállalt. Bár egy 
jogi szakvélemény megerősítette, hogy a 
főtitkárnak joga van bármikor ellátogat-
nia akármelyik tagországba, és Hammar-
skjöld ezt az állásfoglalást feltehetően 
éppen akkoriban kérte, ezzel a lehetősé-
gével mégsem élt.44

A korabeli javaslatok szerint valame-
lyik nemzetközi vízi úton vagy Ferihe-
gyen keresztül beléphetett volna Magyar-
országra, s akkor a beengedését a magyar 
hatóságok nem utasíthatták volna vissza. 
Így bár hivatalosan nem rajta múlt, hogy 
nem fogadták Budapesten, ezt az útja 
előkészítésével megbízott45 Philippe de 
Seynes szerint nem bánta túlságosan. 
Egyébként is kétséges, hogy mennyire 
lett volna ízléses Kádár Jánossal kezet 
ráznia, miközben a legitim tárgyalópart-
nerei bilincsben, száműzetésben vagy 
emigrációban voltak.

A főtitkár rendkívüli munkabírása és 
konfliktuskezelő képessége egyszer csak 
elérkezett a határához – nem véletlenül 
talán, hogy éppen a magyar deportáltak 
ügyében.46 Úgy érezte, hogy tovább már 
nem hajlik, hanem törik. Ugyanakkor a 
munkatársai hosszú listából keresgélték 
a jogászokat egy megfigyelőcsoport lét-
rehozásához,47 amelynek vízumkérelme 
ügyében Andrew Cordier kapcsolatba 
is lépett a magyar külügyminisztérium-
mal.48 Sokrétű szervezés és egyeztetés ve-
zetett végül annak a háromtagú testületnek 
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a létrehozásához, amely azonban még 
bele sem kezdhetett az érdemi munká-
ba. Közös lemondólevelükben pontosan 
diagnosztizálták az ENSZ tehetetlensé-
gének összetevőit. Bár a vizsgálatot hi-
vatalosan csak „felfüggesztették”,49 an-
nak már nem lett folytatása, s a magyar 
ügyben csaknem egy hónapon át szinte 
semmi sem történt New Yorkban, Ma-
gyarországon azonban a helyzet végképp 
visszafordíthatatlanná vált.50

Azon, hogy a magyar delegáció man-
dátumát nem felfüggeszteni, hanem 
megvonni kellene, a főtitkár még elgon-
dolkodott,51 s a megvalósításra jó alkal-
mat adott, hogy éppen a magyar küldött-
ség vonult ki sértetten az ülésteremből, 
„Dear Mr. Horvath” vezetésével. Otrom-
ba és elhamarkodott gesztusuk megköny-
nyíthette volna a főtitkár helyzetét, de 
Hammarskjöld nem élt a lehetőséggel, 
sőt még szankciók kilátásba helyezésén 
sem töprengett, noha a dokumentumok 
tanúsága szerint az arra vonatkozó terv 
az asztalán volt.52

Az egész eseménymenet csakugyan a 
„kudarc menetrendje” terminussal írható 
le a legpontosabban – ahogy az egy, az 
ENSZ-nek a magyarországi politikai ren-
dezésre tett kísérleteit végigtekintő tanul-
mányban szerepel53 –, így a főtitkár jól 
érzékelte, hogy ha megoldani nem is tud-
ja a problémát, legalább a felelősség kér-
dését „rendezze” – azaz ruházza át. Még-
pedig egy különbizottságra, amely (akár 
helyszíni megfigyelés nélkül) feltárja az 
események előzményeit, összetevőit és 
lefolyását.54 E csoport létrehozása volt a 
főtitkár és a Közgyűlés 1956. november 

4. és 1957. január 10. közötti tizenegye-
dik kísérlete a magyar ügy megoldásá-
ra.55 Mindezek nyomán egyértelmű, hogy 
a Kádárékkal való beszélőviszony fenn-
tartása, a magyar delegációnak az ENSZ 
munkájába történő bevonása kedvezőbb 
lehetőségnek tűnt Hammarskjöld számá-
ra, mint a megbélyegzés és kizárás. Talán 
éppen ezért a szovjet és a magyar propa-
ganda még a legdrámaibb pillanatokban 
sem támadta a főtitkár személyét (leg-
alábbis nem frontálisan), és ezt ő maga is 
pontosan érzékelte.56

De Hammarskjöld tevékenységéhez 
tartozik az is, hogy az ENSZ a felfüg-
gesztett mandátumú tagállamától is be-
szedte a tagdíjat, s Magyarország 1957 
februárjában a genfi ENSZ-központban 
az európai irodáját is megnyithatta, és 
nemzetközi alkalmazottat „szakembert” 
(ávóst) is küldhetett a világszervezetbe.57 
Amire pedig végképp nehéz magyaráza-
tot találni, az az, hogy a főtitkár még a 
magyar delegáció fogadására is elment, 
hogy koccintgasson a gyilkosok cinko-
saival.

Hogy az egész történet milyen elemen-
táris kudarcot jelentett Hammarskjöld 
számára, csak a mindeddig zárt iratokból 
derült ki. Amint az a drámai hangú írá-
sokból kiolvasható, a saját lelkiismerete 
jobban gyötörte a főtitkárt, mint az „igaz-
ságtalan” kritikák.58 Mert talán senkinek 
nem mondhatta el, hogy egy alku kötötte 
a kezét: a politikai kudarc volt a feltétele 
a humanitárius segítségnyújtásnak, mert 
úgy érezte, ha a szabadság már úgyis el-
veszett, legalább az élet megmaradjon.
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És talán még az is az indokok közé tar-
tozik, hogy 1957-ben újraválasztották fő-
titkárnak – a szovjetek pedig nem emel-
tek kifogást.

A Különbizottság

Az 1956-os forradalom kapcsán az ENSZ 
leghatározottabb kísérlete a politikai kér-
dések megválaszolására annak a külön-
bizottságnak a megteremtése, működése, 
majd pedig az általa készített, Report of 
the Special Committee on the Problem of 
Hungary, azaz A magyar üggyel foglal-
kozó különbizottság jelentése (a továb-
biakban: Jelentés) elfogadása lett, amely 
nyilvános és némiképp emblematikus 
módon jelezte a világszervezet lehető-
ségeit és korlátait.59 Paradox módon, az 
ENSZ Magyar Kérdést Vizsgáló Külön-
bizottsága (a továbbiakban: Különbizott-
ság) anyagainak legterjedelmesebb része 
nem a szervezet levéltárában található, 
hanem magánkezekbe került, s onnan ju-
tott közgyűjteményekbe. Ennek ellenére 
kijelenthető, hogy az ENSZ őrzésében 
található iratok jelentősége éppen a po-
zíciójuk miatt rendkívüli. Ezekből a do-
kumentumokból tudhatjuk, hogy a Kü-
lönbizottság módszerének alkalmazása 
lehetőségként már 1956 novemberében 
felmerült,60 a helyszíni megfigyelést pe-
dig a budapesti diplomáciai képviseletek 
közös jelentése helyettesítette volna. En-
nek a konkrét előkészületei is megtörtén-
tek; létrejöttét és működését – feltehetően 
a precedens jelentette kockázat, illetve az 
új hatalom fenyegetései miatt – maguk 
az érintett kormányok gátolták meg. Az 

egyes követségek jelentései azonban a 
saját külügyminisztériumukon keresztül 
mégis befutottak az ENSZ-hez, és jelen-
tős mértékben járultak hozzá a Különbi-
zottság munkájához.61

Az ötfős (ezért itthon Ötös Bizottság-
ként is ismert) testület jogi státusza, a 
munkájához összegyűjtött dokumentu-
mok sora, mandátuma és tagjainak ki-
választása pontosan rekonstruálható a 
kutathatóvá vált iratokból. Érzékelhető 
belőlük továbbá az a rendkívül alapos 
és körültekintő felkészülés, amely nél-
külözhetetlen volt a Jelentés hitelességé-
hez: ennek biztosítása érdekében gazdag 
bibliográfia és jól szerkesztett, átfogó 
háttéranyagok álltak a diplomaták ren-
delkezésére – akiket elsősorban távoli 
országokból választottak, a semlegesség, 
de legalábbis az objektivitás megterem-
tésének a szándékával. A velük kapcso-
latos esetleges ellentmondásokra vagy az 
összetételüket meghatározó ravaszkodá-
sokra utaló iratokkal nem találkoztam.62

Az egyik legterjedelmesebb iratcso-
port a Különbizottság működésének a 
szervezésével, a rendkívül bonyolult 
egyeztetésekkel és a számos európai 
városban történt tanúmeghallgatások 
feltételeinek a biztosításával foglalko-
zik.63 Pontos adatok, a hozzájuk rendelt 
költségek világítanak rá például arra, 
miféle tolmácsberendezést kellett bérelni 
Bécsben, mennyibe kerültek az irodák 
Rómában, miként szállították a tanúkat a 
meghallgatásokra Londonban, és – ami a 
kutatásom szempontjából rendkívül fon-
tos volt – szerepet játszottak-e valahol a 
biztonsági megfontolások.64 Ez utóbbi 
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jelentősége a későbbiekben lett döntő, 
hiszen a Különbizottság másodtitkára-
ként Povl Bang-Jensen éppen a rendkívül 
érzékeny vizsgálat tanúinak – és otthon 
maradt hozzátartozóiknak65 – a védelmét 
hiányolta, s az ezzel kapcsolatos kocká-
zatokra hívta fel a figyelmet.66 Cordier 
főtitkárhelyettes ezzel kapcsolatosan ké-
sőbb minden kételyt dühösen utasított 
vissza, az ENSZ által alkalmazott bizton-
sági feltételeket példamutatónak nevezte, 
és közelebbi tájékoztatást éppen azok 
jellege miatt nem adott. A dokumentu-
mok szerint azonban ez a szempont sehol 
sem képezte megfontolás tárgyát: csupán 
Londonban rendeltek ki a Különbizottság 
mellé biztonsági tisztet, de ott is brit kez-
deményezésre;67 másutt az erre való uta-
lással sem lehet találkozni.

Hasonlóan érzékeny kérdés volt a ta-
núvallomást tevő menekültek nevének a 
bizalmas kezelése. Ennek garantálására 
már a bizottsági meghallgatásra szóló 
táviratok is utaltak, és a fontossága az 
ENSZ levéltárának jelenlegi munkatár-
sai számára is rendkívüli volt, így az 
iratokból minden ilyen jellegű informá-
ciót kiemeltek. Egyéb dokumentumok, 
így például az előválogatás anyagai, a 
lehetséges tanúkkal folytatott levelezé-
sek vagy maguk a (névtelenséget ígérő) 
névre szóló táviratok másolatai ugyanak-
kor tartalmaztak neveket. Természetesen 
azokból pontos adatok nem nyerhetők, 
hiszen csak a felkérésről volt szó bennük, 
nem valóságos vallomástételről.

Ugyanakkor megmaradtak a tanúk 
adatlapjai, az úgynevezett fact sheetek, 
továbbá a jegyzőkönyvek (verbatim 

records), illetve azok eredeti hangfelvé-
tele – csak éppen nem az ENSZ levél-
tárában, hanem a Héderváry Klára által 
hazahozott gyűjteményben.68 Egy szem-
füles alkalmazott tehát akadály nélkül 
megszerezhette valamennyit, és ma már 
jól tudjuk, hogy számos olyan munkatárs 
dolgozott a világszervezetben, aki nem 
csak leletmentést kívánt végezni. Mindez 
annak fényében különösen fontos, hogy a 
magyar ENSZ-képviselet – miként a tit-
kosszolgálatok is – ellenséges, felforga-
tó tevékenységnek, illetve kémkedésnek 
minősítették a Különbizottság munkáját, 
s ennek megfelelően kezelték annak ada-
tait, igyekeztek hozzáférni a dokumentu-
maihoz és – főként – azok forrásaihoz.69

A Különbizottság működésének jelle-
gét, a felmerülő kérdéseket és megoldá-
sukat, a munka szervezését, a Jelentés 
elkészítésének a folyamatát, ütemezését, 
egyes állomásait ugyancsak a nemrég 
hozzáférhetővé vált iratokból lehet pon-
tosan rekonstruálni. A testület titkára, 
William M. Jordan ugyanis napról napra, 
sorszámozott levelekben tájékoztatta a 
főnökét, a londoni leszerelési konferen-
cián tartózkodó Dragoslav Protitchot az 
előző nap eseményeiről, a levelek máso-
latát pedig megkapta Cordier főtitkárhe-
lyettes is.70 Ez a páratlan és gazdag forrás 
számos konkrét kérdésre ad pontos vá-
laszt – szükségképpen a rendkívül lojá-
lis és szorgalmas Jordan szemszögéből, 
akinek a saját előmenetele szempontjából 
sem volt lényegtelen, hogy a főnökei mi-
ként vélekednek róla. Mindeközben képet 
alkothatunk a Különbizottság tagjainak a 
nézeteiről és azok eltéréseiről, a viszonyuk 
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dinamikájáról, a Jelentéssel kapcsolatos 
megfontolásaikról.

Ez utóbbi szerzője – a testület rap-
porteure, vagyis jelentéstevője – Keith 
Charles Owen Shann ausztrál diploma-
ta volt, de magát a szöveget a titkárság 
tagjai írták, mások mellett Bang-Jensen. 
Mind a munkát, mind a Jelentés végső 
változatának elfogadását megnehezítette, 
hogy a tagok egyszersmind nagyköve-
tek, ENSZ-képviselők, különféle ENSZ-
bizottságok tisztségviselői is voltak. Ez 
egyfelől azt jelentette, hogy a rangjuk és 
a súlyuk jelentősebb volt, mint egy füg-
getlen jogászokból álló bizottságé, más-
felől azonban bonyolult egyeztetések, 
elkerülhetetlen hiányzások, a más jellegű 
utazásaik és egyéb elfoglaltságaik nehe-
zítették a munkájuk folyamatos és szín-
vonalas végzését.71 És ez talán nem volt 
véletlen.

A Jelentés és a jelentések

A Jelentés létrehozásának folyamata, 
akárcsak az eredményei és az ellentmon-
dásai, pontosan nyomon követhető a hoz-
záférhetővé vált iratokból. A jelentéstevő 
a titkárság közreműködésével igen hamar 
elkészített egy munkatervet, majd pedig 
egy vázlatot a későbbi szöveg számára, 
végül pedig egy belső használatra szánt 
összefoglalás is született, amelyet olykor 
az „első jelentésnek” is neveztek.72 Az 
első lépésekhez képest azonban megle-
pően hosszú és bonyolult munkafolyama-
tok eredményeként jött létre az a szöveg, 
amely az ENSZ-nek a magyar „problé-
máról” szóló hivatalos dokumentumaként 

látott napvilágot.73 Páratlanul alapos és 
fontos mű, a magyar forradalom legel-
ső, drámai és mégis objektív narratívája, 
amely korlátozott források alapján, ám 
rendkívül komolyan átlátva érzékelte és 
érzékeltette, hogy mi vezetett 1956 októ-
beréhez, mi történt a reményteli napok-
ban, majd pedig azokat követően, egé-
szen 1957. január végéig. Mindezt jogi 
hivatkozásokkal, történeti analízissel és 
dokumentumokat is tartalmazó függe-
lékekkel igazolta. Voltaképpen ez volt a 
világszervezet legfontosabb – és érdem-
ben szinte egyetlen – politikai válasza a 
„magyarkérdésre”.

Ugyanakkor a kutatás számára hoz-
záférhetővé vált iratokból pontosan re-
konstruálható, hogy az ENSZ-határozat 
szerint a Jelentést a még ülésező Köz-
gyűlés elé kellett terjeszteni, mintegy az 
1956. október végén elkezdődött folya-
mat kontinuitását érzékelve és érzékel-
tetve. Az első munkatervek követték is 
ezt az utasítást,74 majd lassan – és egy-
előre ismeretlen okból – változni kezdett 
az ütemezés: a Közgyűlés döntésének a 
végrehajtása csendben és feltétel nélkül 
„felülírta” az érvényes ENSZ-határo-
zatot.75 Így történhetett, hogy a Jelentés 
jóval a közgyűlési időszak vége után, 
éppen a nyári szabadságok kezdetére ké-
szült el, így a megvitatását őszre – vagyis 
a következő ülésszakra – halasztották.

A másik fontos változás, hogy a köz-
vetlen, helyszíni megfigyeléstől76 elte-
kintettek, noha az ENSZ-határozat azt is 
előírta. Kádárék ugyanis a Különbizott-
ság működését kezdettől fogva Alapok-
mány-ellenesnek tekintették, így a tagjai 
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beutazását megtagadták, az ENSZ részé-
ről pedig semmiféle lényegi kísérlet nem 
történt arra, hogy a határozat erre vonat-
kozó részének is érvényt szerezzenek.77

A munkát nehezítette az is, hogy a Kü-
lönbizottságon belül feszültségek alakul-
tak ki. Az uruguayi Enrique Rodriguez 
Fabregat emberi jogokkal kapcsolatos 
kérdéseket vetett fel minduntalan – ám 
nem éppen termékenyen, hiszen a jog-
fosztás általános volt a szovjet blokkban, 
miként egyébként az akkoriban széthulló 
gyarmatbirodalmakban is. A magyar for-
radalom leírásának ezért a jogfosztottság 
megállapításán jóval túl kellett mennie. 
A ceyloni képvielő, Ratnakirti Senerat 
Serasinghe Gunewardene pedig a folya-
matos és nem mindig jóindulatúnak tűnő 
kérdéseivel mintha hátráltatni kívánta 
volna a munkát, ami nemcsak a tanúk-
nak szúrt szemet, de a bizottság több 
tagjának is. A Jelentéssel annyira nem 
volt elégedett, hogy egy különvélemény 
(sőt: „report of dissent”) írását helyezte 
kilátásba, amelynek terjedelme a becs-
lése szerint meghaladta volna magáét a 
Jelentését is.78 És bár azt végül mégsem 
készítette el, de a megszületett különbi-
zottsági dokumentum aláírása elől siet-
ve hazautazott, s nem kevés erőfeszítés 
és nyomásgyakorlás következtében adta 
csak a nevét a közös a munkához.79

Mindezek ellenére kijelenthető, hogy a 
Jelentés későbbi sikerét egyszerre indo-
kolta a „magyar ügy” pontos és higgadt 
rekonstrukciója, továbbá az alapos do-
kumentálás és az olvasmányosság. Több 
nyelven is megjelent, film készült belőle, 
és „bestsellerként” az eladásából származó 

bevétel révén a Különbizottság tetemes 
költségéhez némiképp hozzájárult, mint 
arra az ENSZ levéltárának iratai rámu-
tatnak.80 Az, hogy a publikálás után is 
erősödött a terror Magyarországon,81 és a 
szovjet, illetve a magyar propagandisták 
érvei egyre durvábbak lettek, nem kerül-
te el a világszervezet figyelmét: nemcsak 
folyamatosan szemlézte és értékelte a kri-
tikus cikkek és nyilatkozatok tartalmát, 
de az ENSZ elleni kampány eseményeit 
is dokumentálta, továbbá számításokat 
végzett arról, hogy a dokumentum hány 
szavát idézik a kommunista sajtóban.82

A Közgyűlés határozata azt is előírta, 
hogy a Különbizottságnak „időről idő-
re” további jelentéseket kell készítenie, 
amelyek már nem a történteket rekonst-
ruálják, hanem az aktuális magyar ese-
ményeket követik, hiszen a megváltoztat-
hatatlan múlttól eltérően azokban esetleg 
változást érhet el a világszervezet azzal, 
hogy nem lankad a figyelme. A levéltári 
kutatás során vált végképp nyilvánvaló-
vá, hogy a közgyűlési határozatnak ezt a 
passzusát természetesen magukra nézve 
kötelezőnek érezték a Különbizottság 
tagjai, és a súlyosbodó magyarországi 
helyzet is indokolta a betartását, csak 
éppen az ENSZ vezetői gondolták ezt 
másként. Amikor Bang-Jensen „szabo-
tázsról” beszélt a magyarkérdés kapcsán, 
pontosan látta ezt a kettősséget, amelyet 
még drámaibbá tett az itthoni helyzet 
folyamatos romlása, amiről pontos ké-
pet lehetett alkotni a rengeteg beérkező 
információ alapján. Az emigrációból, 
főként a bécsi magyarok szervezetten 
működő és a magyar határhoz közel eső 
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központjából, de budapesti követségekről 
és a kockázatot vállaló volt forradalmá-
roktól is jöttek hírek, akik a legkülönfé-
lébb csatornákon csempészték ki az in-
formációkat.

Ám azokat a továbbiakban a bizottság 
titkára, William Jordan már nem továb-
bította a tagoknak.83 A világszervezethez 
eljutó dokumentumokat lelkiismeretes 
bürokrataként „érkeztette”, egy terjedel-
mes listán nyilvántartásba vette mindet, 
de utána már csak ezt a listát körözte a 
bizottság tagjai között, amelyben azon-
ban nem az információk tartalmára, csak 
az alakjukra utalt (távirat, levél, feljegy-
zés, stb.), továbbá a küldő személyre 
vagy szervezetre. Szerepelt még benne a 
dátum és a tejedelem is, tárgyát viszont 
igen semmitmondóan jelezte. A legkü-
lönfélébb dokumentumokat, amelyek 
pedig részletesen tudósítottak a titkos pe-
rekről, a kivégzettek növekvő számáról, 
a brutális téeszesítésről, a kulturális élet 
„megtisztításáról”, és így tovább, csak 
kérésre adta át.84

A Különbizottság elnöke 1957 nyarán 
magától értetődőnek tekintette, hogy a 
munka folytatódik, legalább a január vé-
gétől bekövetkezett változások összeg-
zésével, egy tulajdonképpeni kiegészítő 
(additional) jelentés elkészítésével.85 Még 
a kiismerhetetlen ceyloni képviselő is ter-
mészetesnek tartotta, hogy a magyaror-
szági terror miatt további feladatuk van,86 
és eleinte nem gondolkodott másként az 
ausztrál rapporteur sem.87

A bizottság tagjai még nem tudták, 
hogy a világszervezet legfelső szintjén 
megszületett a döntés: ne legyen több 

jelentés.88 A lojális és ügyes Jordan fel-
adata lett a tagok egyenkénti meggyőzé-
se, mégpedig úgy, hogy ne legyen érzé-
kelhető a főnökei szándéka.89 Ebben az 
igen kényes helyzetben segítségére volt 
a titkári pozíciója, az ügymenet szabá-
lyozottsága, a bizottság tagjai közötti 
kommunikáció irányítása, valamint a 
néhányukhoz fűződő bizalmas viszonya. 
Cordier nemsokára elégedetten jelezhet-
te, hogy a munka folytatása lekerült a na-
pirendről, legfeljebb a legminimálisabb 
egyeztetésekről lehet szó.90 És talán az 
sem véletlen egybeesés, hogy 1958 máju-
sától a mindaddig Protitch vezette főosz-
tály dokumentumait másolatban Anatolij 
Dobrinyin is megkapta.91

1958. június 16-án azonban olyan történt, 
ami mindent megváltoztatott: Nagy Imrét, 
Maléter Pált és Gimes Miklóst kivégezték 
(a Nagy-per többi vádlottja közül Szilágyi 
József és Losonczy Géza már korábban a 
bosszúállás áldozatául esett). A döbbenet, 
a meglepetés és a felháborodás elementá-
ris volt – a világszervezetben is. Pedig az 
üvegpalotába csaknem minden megelőző 
információ befutott.92 Egyebek mellett a 
magyar emigráció vezetőinek a vészjel-
zései, egy igencsak aggasztó, 118 oldalas 
feljegyzés 1958 májusából,93 a különféle 
híradások arról, hogy Nagy Imrét mikor 
és hova szállítják,94 és hogy egyes politi-
kusok beszédei miként utalnak a végső 
számonkérésre95 – és előrevetítette a „fő-
bűnösök” sorsát a kisebb „bűnösökre” ki-
rótt számtalan halálos ítélet is.

A kivégzett miniszterelnök egykor ép-
pen az ENSZ-hez fordult – ám hiába; a ki-
végzése nyomán azonban a világszervezet 
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morális lépéskényszerbe került.96 De 
akkorra a Különbizottság nagyrészt szét-
hullott, az öt diplomatának inkább csak 
a helyettesei maradtak New Yorkban, és 
senki nem tudta, hogy a magyar üggyel 
hivatalosan foglalkozó különmegbízott, 
Wan Waithayakon herceg tud-e a kivég-
zésről, és állást kíván-e foglalni annak 
kapcsán. Márpedig a bürokraták szerint 
addig nem lehet lépni: az ügymenet min-
dennél fontosabb, az érdemi kérdés csak 
azután kerülhet a napirendre.

A főtitkár helyzetét nehezítette, hogy 
a Nagy Imrével együtt kivégzett Maléter 
Pál özvegyét és gyermekeit egykor sajtó-
nyilvánosság előtt fogadta, és megígérte, 
hogy közbenjár a karizmatikus katona ér-
dekében – ami végül néhány udvarias le-
vélben történt meg, amelyekben ráadásul 
a személyes érvei domináltak, nem pedig 
a nemzetközi jogból eredő vagy az ENSZ 
főtitkárától elvárható indokok. Azonban 
a Maléter peréről kiszivárgó hírek,97 sőt 
az állítólagos megkínzása sem ösztönöz-
te további tettekre Hammarskjöldöt.98

A Különbizottság kényszerhelyzetbe 
került: ezt az újabb politikai sorozatgyil-
kosságot nem hagyhatta szó nélkül. Ezzel 
pedig még inkább feltűnővé tette a koráb-
bi szótlanságát. Előbb sietve kiadtak egy 
visszafogottan, de egyértelműen fogal-
mazott kommünikét, majd egy újabb je-
lentést készítettek elő, amelynek azonban 
jó része önigazolás maradt: a különféle 
korábbi leveleket, megkereséseket, kérel-
meket sorolták fel benne, amelyeket a ma-
gyar, szovjet vagy éppen román címzettek 
visszautasítottak, vagy át sem vettek. Az 
érdemi része fontos jogi és procedurális 

kérdéseket vetett fel ugyan, s nem kímél-
te az „embertelen tett”99 elkövetőit, mély-
ségesen elítélte a forradalom jelképeinek 
számító vezetők kivégzését, de mind-
ez akkor már rettenetesen, végzetesen 
megkésett, jóvátehetetlenné vált. Továb-
bi lépéseket azonban nem tettek. Jordan 
úgy vélte, a Különbizottság még kétszer 
összeül, aztán véget ér a működése,100 és 
ősszel már Hammarskjöld is arról biz-
tosította Sík Endre külügyminiszter-he-
lyettest, hogy a továbbiakban nemigen 
kerül a magyar ügy a Közgyűlés elé,101 
és az újabb különmegbízott jogköre az 
elődjéénél korlátozottabb lesz.

Csak Bang-Jensen érezte úgy, hogy 
az ENSZ-et és személyesen a főtitkárt 
is felelősség terheli mindazért, ami tör-
tént. Ezt a kivégzés után tudatta is Ham-
marskjölddel, aki éppen június 16-án írta 
volna alá Bang-Jensen felmondólevelét, 
ám az események egybeesése miatt ak-
kor mégsem tette meg – két hetet várt 
még vele.

Bang-Jensen

Povl Bang-Jensen története azért volt 
különösen fontos az iratok megismerése 
szempontjából, mert rendkívül ponto-
san, átfogóan és nagyon is sokat mondó 
következményekkel megtalálhatóak vol-
tak benne azok az ellentmondások, ame-
lyek az ENSZ-nek a „magyarkérdéssel” 
kapcsolatos működését jellemezték. 
Ugyanakkor a magyar ügy az ő szemé-
lyes történetévé is vált: előbb a konflik-
tusai sorozatán keresztül, majd a meg-
hurcoltatása révén, és végül a tragikus 
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sorsában is. A teljes igazság kiderítése 
még várat magára. A szálak felgöngyölí-
tését nem könnyíti meg, hogy azzal kap-
csolatban a mai napig élnek bizonyos tév-
hitek. Ennek oka az ENSZ-vezetőknek a 
Bang-Jensen küzdelmével szembeni vi-
szolygása, sőt számos ellenlépése, ame-
lyek nem voltak híján a rágalmazásnak és 
a manipulációnak sem. Mindezekhez a 
nemrég megnyitott akták számos adalék-
kal szolgálnak – kezdve mindjárt azzal 
a ténnyel, hogy a többségük elsősorban 
Cordier iratai között található, s a zömük 
2016 májusáig zártnak minősült.102

A világszervezet és egyik alkalmazott-
ja közötti meghasonlásokról és egyre éle-
ződő konfliktusokról az eddigi kutatások 
sok lényeges mozzanatot feltártak vagy 
éppen nyilvánvalóvá tettek. Az ellentétek 
forrásai közé tartozik egyebek mellett a 
Bang-Jensen által érzékelt „szabotázs,” 
amelynek részeként a szervezet informá-
ciókat tartott vissza, illetve elmaradt a 
további jelentések elkészítése is.103 Nem 
kevésbé érdekes az, ahogyan a Bang-Jen-
sen által jelzett pontatlanságokat, hibákat 
kezelték a Jelentés készítése során.104 Vi-
lágossá vált, hogy érdemi mérlegelés he-
lyett többnyire kompetenciakérdéssé tet-
ték a „másodtitkár” kifogásait: azzal uta-
sították vissza azokat, hogy nincs hozzá 
köze, mert a Jelentés készítése nem az ő 
felelőssége.105

Igen sok adalék került elő a jelképes-
sé vált „égetés” körülményeiről – azaz 
a tanúk névsorát tartalmazó listának a 
megsemmisítéséről annak érdekében, 
hogy az illetéktelen kezekbe ne jusson. 
Bang-Jensen számára csakugyan a tanúk 

biztonsága volt a legfontosabb kérdés, és 
okkal érezte úgy, hogy arról nem telje-
sen gondoskodtak.106 S mivel személye-
sen vállalt a névtelenségükre garanciát, 
nem köthetett semmiféle kompromisszu-
mot.107

Ma már tudjuk, hogy a biztonsági fel-
tételek rendkívül hiányosak voltak az 
ENSZ-ben, így a világszervezet vezetői 
egy olyan – hamis – biztonságérzetet su-
galltak, amellyel a bennük bízó tanúkat 
és hozzátartozóikat voltaképpen kiszol-
gáltatták a bosszúállóknak. Több tanú 
– akik feltehetően alapos információval 
rendelkeztek az ENSZ-ről108 – csakis 
Bang-Jensenben bízott, még a főtitkárban 
sem. (Bang-Jensenben egyébként a konf-
liktusok előtt az ENSZ vezetése is feltét-
lenül megbízott, hiszen egyebek mellett 
ő diszponált egy olyan pénzössszeg fö-
lött, amellyel nem kellett tételesen elszá-
molnia.)109 És ez nem volt véletlen: bár 
Cordier iratai között a tanúk félelmével 
kapcsolatosan megfogalmazott számos 
levél, feljegyzés és újságcikk található, 
azok egyáltalán nem győzték meg a főtit-
kárhelyettest, aki nem kevés naivitással 
(ha nem éppen cinizmussal) állt ki a biz-
tonsági feltételek tökéletessége mellett.110 
Erre jellemző példa, hogy bár a Bang-
Jensen-üggyel egy időben bekövetkezett 
„lebukás”111 – annak napvilágra kerülése, 
hogy egy ceyloni diplomata a missziója 
kódkönyvét átadta a szovjeteknek – jól 
dokumentált az iratokban, annak sem-
miféle további következménye nem lett. 
Épp ellenkezőleg: hot potatónak tartot-
ták,112 amelytől mindenki szabadulni 
igyekezett.
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A kutathatóvá vált dokumentumok 
igen sokrétűen mutatják meg Bang-Jen-
sen meghurcolásának egész folyamatát. 
Egyebek mellett napvilágra került a ma-
gyar üggyel foglalkozó Különbizottság 
állásfoglalása, amelyben mindannyian 
elfogadták Cordier véleményét.113 A ne-
hézkesen kialkudott kompromisszum – a 
névsor elégetése – kapcsán kinyilvánított 
fenntartásaik, illetve a lépés jogi, ügy-
viteli és logisztikai dokumentálása több 
dossziét tölt meg, s nem nélkülözi a teát-
rális mozzanatokat.114

A Bang-Jensen „ügyét” vizsgáló bizott-
ság létrehozása és működtetése hason-
lóképpen számos ellentmondást vet fel, 
részben azért, mert egy „külsős” jogászt 
bíztak meg az ENSZ belső ügyeinek az 
áttekintésével, vagyis nem a világszerve-
zet illetékes jogi osztályát. Ugyanakkor 
a vizsgálat elvégzésére felkért Ernest A. 
Gross nem volt független: korábban jo-
gászként dolgozott a világszervezetnek, 
azelőtt pedig az amerikai ENSZ-misszió 
tagja volt – megbízása tehát azt a látszatot 
keltette, hogy az amerikai kormányzat is 
részt vesz Bang-Jensen tevékenységének 
elbírálásában.115 A képet tovább árnyalja, 
hogy a felvett jegyzőkönyvekben a kérde-
zettek számos esetben Bang-Jensen állás-
pontját erősítették meg, a vizsgálat mégis 
azzal ellentétes következtetésekre jutott.116

Igen jelentős figyelmet szentelt az 
ENSZ vezetése a Bang-Jensen-üggyel 
kapcsolatosan a külföldi – elsősorban dá-
niai – sajtóvisszhangnak,117 és nem kevés 
erőfeszítést tett a saját álláspontja megfo-
galmazására és publikálására, mind nyil-
vánosan, mind magánlevelekben.118

Mindezek mellett a dokumentáció ter-
jedelme és teljessége is szembeszökő: 
négy vaskos kötet tartalmazza pusztán 
az üggyel kapcsolatosan keletkezett ira-
tok felsorolását – sorszámozva, példás 
rendben, tökéletes kronológiában.119 Ott 
szerepelnek köztük a kompromisszum 
kialakításának az iratai, sőt a csaknem 
létrejött megegyzés is pontosan doku-
mentált. Bang-Jensen ugyanis egyszer 
felajánlotta a lemondását,120 másutt pe-
dig felmerült, hogy a munkavégzés aló-
li felfüggesztésének megszüntetését az 
azonnali lemondása követte volna. De a 
megegyezés helyett – az iratok tanúsága 
szerint is – a konfliktusok kiéleződése 
következett, a megoldás helyett a dráma.

Mindennek az okai egyelőre nem lát-
hatóak, hacsak nem ezért történt a profi 
módon megtervezett karaktergyilkosság 
pontos és átgondolt végrehajtása, amely 
rendkívül részletesen dokumentált a ku-
tathatóvá vált iratokban. Bang-Jensen ki-
iktatásának ugyanúgy része volt az alkal-
mazottakat érintő szabályozás (staff rule) 
alapján elrendelt orvosi vizsgálat,121 mint 
a biztonsági személyzet igénybe vétele a 
dán diplomatának a világszervezet épü-
letéből történő eltávolítása során.122 De itt 
lehet megemlíteni a parkolási engedélye 
visszavonását vagy ENSZ-belépőjének 
érvénytelenítését123 mint a megalázás kü-
lönféle fokozatait vagy éppen a provoká-
lásának a stációit. Ezeknél is fontosabb 
kérdés azonban az általa őrzött iratok 
sorsa: lefoglalásuk, elszállításuk, az irat-
szekrényén és a szobája ajtaján végrehaj-
tott zárcsere,124 illetve Bang-Jensen kitil-
tása a saját hivatali helyiségéből. Ezek 
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pedig már érdemi kérdések, amelyek 
éleződése során feltűnő, hogy többnyire 
kimaradt belőlük a főtitkár,125 így a do-
kumentumok „perspektívája” válik érde-
kessé, hiszen közülük többnek a készítője 
is mintegy szabadkozva magyarázta a 
megtett, sokszor indokolatlanul draszti-
kus lépés indítékait.

Az is különös, hogy Bang-Jensen eltű-
nésének, majd halálának a körülményei 
ugyanilyen bőségesen dokumentáltak 
az iratokban, ami arra utal, hogy nem 
pusztán az adminisztratív kérdések fog-
lalkoztatták az ENSZ vezetőit. Talán az 
sem egészen szokásos, hogy a Cordier és 
felesége, valamint a Hammarskjöld által 
az özvegynek írt kondoleáló táviratok 
ugyancsak az iratok között maradtak – a 
kontextus teljességét tekintve, gyomor-
forgatóan.126

A különmegbízottak

Eleinte talán őszinte jó szándék vezette 
Hammarskjöldöt, hogy inkább a „csen-
des diplomáciában” bízott a magyar ügy 
megoldása kapcsán, miután a „hangos” 
voltaképpen kudarcot vallott. Így érthető 
és indokolt döntés volt részéről, hogy azt 
javasolta, hogy a Közgyűlés tizenegye-
dik (1956/1957-es) ülésszakának elnöke, 
a jelentős thaiföldi családból származó 
herceg – később komoly értelmiségi – 
legyen a magyar ügy különmegbízottja: 
egy ázsiai, semleges, bölcs diplomata. 
Ugyanakkor a megbízatás célja úgy is 
értelmezhető, hogy a felelősséggel együtt 
a passzivitás átruházása is biztosított le-
gyen.127 Ennek bizonyítéka pedig éppen 

az lehet, hogy az ENSZ levéltárában őr-
zött dokumentumok között szinte egy-
általán nincsenek a különmegbízott te-
vékenységére utaló iratok, és affélékkel 
mindeddig másutt sem lehetett találkoz-
ni.128

Pedig a Közgyűlés a drámai és ala-
pos különbizottsági Jelentés nyomán 
hozott határozatával bízta meg Wan 
Waithayakont a magyar ügy képvisele-
tével, vagyis igencsak fontos pillanatban 
adódott a továbblépés lehetősége. Bár 
különös – és talán ismét csak véletlen –, 
hogy éppen egy arisztokratára esett a 
választás, vagyis a korabeli kommu-
nista retorika szerint született „osztály-
ellenségre”, hogy napirenden tartsa a 
„magyarkérdést”. A budapesti kormány 
természetesen az ő tevékenységét is 
Alapokmány-ellenesnek tartotta, a hi-
vatalos megbízását dühösen ignorálta, 
míg a magyar forradalmárok, otthon és 
az emigrációban egyaránt, benne látták a 
nemzetközi figyelem és esetleges beavat-
kozás129 intézményes garanciáját. Kéthly 
Anna éppúgy hozzá fordult,130 mint a 
magyar ügyért felelős titkársági alkalma-
zottak is vele keresték a kapcsolatot, de 
még a főtitkár is őrá gondolt, a Maléter-
ügy megoldását remélve tőle.131 A herceg 
által „képviselt” országban ugyanis 1957 
őszétől mind szisztematikusabbá vált a 
terror, nőtt a kivégzések száma, folyta-
tódtak a letartóztatások, a perek, és egyre 
több lett a súlyosbított ítélet – visszafor-
díthatatlanná vált a forradalom még léte-
ző eredményeinek lebontása.

Bár a Különbizottság mandátuma még 
érvényben maradt, feladata már nem 
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volt. A Magyarországról szóló informá-
ciók és jelentések továbbra is érkeztek, 
Jordanban bizonyára felmerült ugyan, 
hogy továbbítsa azokat a hercegnek,132 de 
az újabban hozzáférhetővé vált iratokban 
sem utal arra semmi, hogy a különmeg-
bízott látni kívánta volna a magyar ügy 
dokumentumait, vagy a titkár akár csak 
„önszorgalomból” elküldte volna azokat 
neki.133 A kérdéssel kapcsolatos – nem 
éppen militáns – álláspontjára csak abból 
lehet következtetni, hogy még közgyűlési 
elnökként, 1957 nyarán – azaz a Jelentés 
publikálása után – igen könnyen elfogad-
ta Cordier arra vonatkozó érveit, hogy 
nem kell rendkívüli ülésszakot összehív-
nia a magyar ügyben, ráér majd ősszel.134

Az újabb dokumentumok fényében 
talán az sem véletlen, hogy éppen 1958 
áprilisában utasította Hammarskjöld a 
titkárságot, hogy küldjenek információ-
kat Wan hercegnek a magyar ügyről.135 
Ezt az utasítást drámai megvilágításba 
helyezi Nagy Imre és társai két hónappal 
későbbi kivégzése. Ami aligha okozott 
volna meglepetést az ENSZ-ben, ha va-
laki összerakta volna az információk mo-
zaikkockáit136 – például maga a herceg, 
akitől a tragédia után udvariasan arról 
érdeklődött a világszervezet titkársá-
ga, mit is gondol a végzetes fordulat-
ról.137 A megismerhetővé vált iratok arra 
utalnak, hogy az ENSZ vezetésén belül 
a legfontosabb az volt, nehogy annak a 
benyomását keltsék, hogy ellentét vagy 
akár csak feszültség is lenne a Külön-
bizottság és a különmegbízott között. 
Amikor azután végre sikerült megtalálni 
és szóra bírni Wan herceget, ő is elítélte 

a kivégzéseket,138 ennek végre hangot is 
adott, és támogatta, hogy a Különbizott-
ság folytassa a munkát.139

Sokat elmond azonban a világszervezet 
hozzáállásáról, hogy a következő köz-
gyűlésen – 1958 szeptemberében – Wan 
herceg megbízatását nem vonták vissza 
ugyan, de közvetetten utaltak arra, hogy a 
mandátuma lejárt,140 és másik különmeg-
bízottat hatalmaznak fel a magyar ügy 
képviseletére – a drámai fordulat ellenére 
sem bővülő, hanem éppen szűkülő hatás-
körrel. Sir Leslie Knox Munro új-zélandi 
diplomata – a Közgyűlés tizenkettedik 
(1957/1958-as) ülésszakának elnöke – sze-
mélyében az új különmegbízott egy jo-
gász, politikus, egyetemi ember lett, aki 
otthonos volt az újságírásban is.141 Míg 
Wan hercegtől alig maradt fenn dokumen-
tum, addig „Sir Leslie” irodájából számos 
vaskos dosszié került az ENSZ levéltárá-
ba – és éppen ezek az iratok keltenek nem 
kis meglepetést a kései kutatóban.

A távoli országból érkezett lovag142 ko-
molyan vette a feladatát, és a diplomácia 
számos eszközét bevetette, hogy szóba 
állhasson a Kádár-rendszer képviselői-
vel, de ő is kudarcot vallott, és csak ma-
gánemberként találkozhatott magyar dip-
lomatákkal – többek között együtt ebé-
delhetett Mód Péterrel. Ugyanakkor, bár 
elődjénél korlátozottabb mandátummal 
rendelkezett,143 szorgalmasabb és alapo-
sabb munkát végzett nála. Sajnos volt 
is miről írnia a magyar „konszolidáció” 
véres eseményei kapcsán,144 s a ténye-
ket megbízása minden évében pontosan 
és rendszerezetten összegezte az ENSZ 
Közgyűlése elé terjesztett jelentéseiben.
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elé beterjesztendő jelentéseket.149 Ahány-
szor Munro úgy döntött, maga veszi kéz-
be az ügyeket, minden alkalommal be-
szédes kudarcot vallott. Amikor például 
egy cikkben megírta a magyar üggyel 
kapcsolatos tapasztalatait annak érdeké-
ben, hogy a közgyűlési vitához megfelelő 
atmoszférát teremtsen, a New York Times 
udvariasan visszaadta neki a kéziratot, 
mert alapvetően érdektelennek találta.150

Ami azonban mindennél lényegesebb: 
Munro a hosszú évek munkája során 
semmilyen eredményt nem tudott felmu-
tatni a „magyar ügyben”, s ez sokaknak 
szemet szúrt.151 A bosszúállás különféle 
stációinál pedig óhatatlanul felmerült az 
ENSZ felelőssége, s nemcsak az újság-
írókban, de a magyar emigráció képvi-
selőiben és számos nyugati politikusban 
is.152 Jellemző módon, egy történelmi 
fordulóponton – a forradalom ötödik 
évfordulóján – hét iratdoboznyi petíciót 
küldött levéltárba a különmegbízott tit-
kárnője,153 míg Munro üzleti levelei és az 
előadásaival kapcsolatos költségeinek el-
számolásai az irodában maradnak, hogy 
mindig kéznél legyenek.

Hogy mindezek után ok vagy követ-
kezmény volt-e, hogy az évek során a 
magyarkérdés mind hátrébb szorult a 
világszervezet napirendjén, nehezen el-
dönthető. Amikor pedig végre felkerült 
rá, egyre kevesebb lett a támogató sza-
vazat:154 a nyugati demokráciák számára 
kínossá vált az ENSZ folyamatos tehetet-
lensége, a szovjet blokk országai pedig 
befolyásolni tudták a „harmadik világ” 
emancipálódó, a világszervezethez újon-
nan csatlakozó volt gyarmati népeit, hogy 

A meglepetés azonban abból adódik, 
hogy a dokumentumok többsége – és 
így vélhetően az új különmegbízott tevé-
kenységének nagyobbik fele – nem a ma-
gyar üggyel kapcsolatos, nem azt szol-
gálta, hanem a saját üzleti terveit. „Sir 
Leslie” ugyanis igen szorgalmasan lob-
bizott olajtársaságok, bankok, beruhá-
zások érdekében, elsősorban az amerikai 
közel-keleti célok kapcsán, s erről vaskos 
dossziék sokasága tanúskodik, egészen 
apró részletekbe menően. Másrészt elő-
adások és beszédek tartását ajánlotta fel 
egy ügynökségen keresztül, illetve saját 
kezdeményezésre – és jócskán kapott 
is felkéréseket Amerika-szerte, komoly 
honoráriumért. Az ENSZ-ben lévő kü-
lönmegbízotti irodája amolyan „imp-
resszárióként” működött, telefonnal, 
titkárnővel, rangos fejléccel. S hogy a 
tevékenysége még egyértelműbb legyen: 
az előadásokra felajánlott témák közül a 
„magyar ügy” beszédesen hiányzott.145

Az iratok ugyanakkor pontos képet 
adnak arról is, hogy a különmegbízot-
ti munkát érdemben nem ő, hanem a 
mellé rendelt „stáb” végezte: elsősorban 
Hámori László146 és Héderváry Klára,147 
akik a beérkezett – igen tetemes – anya-
got olvasták, rendezték, összegzéseikben 
pedig felhívták a figyelmet a fontosabb 
eseményekre, aggasztó jelekre, a megte-
endő lépésekre.148 Jordan neve principal 
adviserként bukkan fel az iratokban. Bár 
Héderváryval és Hámorival együtt őt is 
máshová rendelték munkavégzésre, ők 
szakavatottan és felelősségteljesen ele-
mezték és értelmezték továbbra is az in-
formációkat, s készítették a Közgyűlés 
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másra figyeljenek – egyebek mellett a töb-
bi gyarmat emancipációjára. Az ENSZ a 
továbbiakban sem szigetelte el a kádári 
Magyarországot, így meghívást kapott 
egyebek mellett a világűr békés felhasz-
nálásáról szóló tárgyalásokra is.155

Ugyanekkor indultak meg a magyar–
amerikai titkos tárgyalások,156 amelyek a 
teljesebb körű amnesztiáért cserébe a vi-
szony rendezése mellett a magyar ENSZ-
mandátum visszaszerzéséhez is vezettek. 
Erről az alkudozásról még az amerikai 
törvényhozók sem tudtak,157 s Munro is 
csak onnan sejthetett valamit, hogy már 
nem kívánta fogadni az amerikai kül-
ügyminiszter,158 hogy a magyar ügyről 
tárgyaljon vele. A különmegbízott erőtel-
jesen ragaszkodott a pozíciójához: levele-
zésének jelentős részében a magyarkérdés 
napirenden tartásának fontosságát hang-
súlyozta – és ebben persze igaza volt.159 
A dokumentumokból azonban sejthető, 
hogy Munro számára az évi 12-14.000 
dolláros költségkeret, az iroda, a titkárnő, 
az adómentesség és az ENSZ-pozíció volt 
a lényeg, s a bebörtönzöttek és kivégzettek 
sorsa – és voltaképpen az egész országé – 
csupán az alkalmat teremtette meg hozzá.

A kutathatóvá vált iratok egyebek mel-
lett szaúdi üzleti kapcsolatokról szólnak, 
egy Munro rendelkezésére bocsátott ma-
gánrepülőről,160 ezer dollárra feltornázott 
előadói honoráriumról161 és költségként 
elszámolt vacsoraszámlákról.162 A ma-
gyar diákoktól a forradalom évfordulója 
alkalmával érkezett meghívást a titkár-
nőjével mondatta le, az 1960. október 
11-én kelt levélre csak annyit firkantott: 
„unable to accept”.163

A kutató értetlenül bámul a levéltár-
ban: ezek a kínos dokumentumok miként 
maradhattak az ENSZ-ben? Befektetési 
levélváltások, az unokaöccs egyetemi fel-
vétele érdekében írt levelek164 ugyanúgy 
olvashatók közöttük – iktatva –, mint a 
gépkocsija adásvételi szerződése165 vagy 
az adóbevallása. Az amerikai Bankers 
Trust nevében folytatott tárgyalásainak a 
dokumentumai pontosan feltárják, hogy 
Sir Leslie Munro Kuvaitban, Szaúd-Ará-
biában, Líbiában és még egy sor közel-
keleti országban keresett olajipari együtt-
működéshez partnereket, illetve ajánlott 
fel amerikai befektetési lehetőségeket.166 
Elegendő indok-e az, hogy mindezt az 
ENSZ hivatali infrastruktúrájának a 
felhasználásával végezte, ahhoz, hogy 
annak levéltárában maradjanak fenn az 
iratok?167

Tudta-e a lojális Jordan, amikor távirat-
ban továbbította a Közel-Keletre a ma-
gyar üggyel összefüggő információkat,168 
és várta Sir Leslie azokkal kapcsolatos 
instrukcióit, hogy a különmegbízott ott 
a „saját zsebére dolgozik”? Érzékelte-e, 
amikor főtanácsadóként a halálra ítélt 
magyarországi tizenévesek sorsáról tá-
jékoztatta a különmegbízottat, hogy Sir 
Leslie közben a frissen megjelent köny-
vét promotálja,169 és adóelkerülésről 
egyeztet a megbízója könyvelőjével?170

De az is lehet, hogy éppenséggel szán-
dékos volt az iratok elhelyezése, mert 
azok alkalmat adhattak a különmegbí-
zott esetleges lejáratására. Munro ugyan-
is a magyar elhárítás célkeresztjében is 
ott volt, és alkoholproblémáiról éppúgy 
tudtak a titkosügynökök, mint a későbbi 
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életrajzírói.171 A magyar üggyel kapcso-
latos dokumentumok között megtalálha-
tó annak a három láda tömény italnak a 
számlája, amelyet egy egyébként kis lét-
számú fogadásra rendelt, és a biztonság 
kedvéért egyenesen a különmegbízotti 
irodájába szállíttatott a lovag, majd pon-
tosan elszámolta a költségeit a világszer-
vezet könyvelőjével.172

Az, hogy Hammarskjöld nem a budd-
hai bölcsességet kereste Munróban, 
hanem esetleg egy lehetséges riválisát 
akarta ekként semlegesíteni, könnyen 
elképzelhető. A különmegbízott ugyanis 
keserűen utalt arra a főtitkárnak címzett 
egyik levelében, hogy nem kapott meghí-
vást arra a megbeszélésre, amelyre min-
den korábbi közgyűlési elnök hivatalos 
volt.173 Ért a csendből – írta. De vajon a 
szóból pontosabban értett volna? Ham-
marskjöld végül éppen annak a szerve-
zetnek, a Jogászok Nemzetközi Bizott-
ságának (International Commission of 
Jurists, ICJ) a vezetésével bízza meg,174 
ahonnan a magyar ügyre vonatkozó in-
formációi többségét kapta – perekről, 
kivégzésekről, jogi bosszúállásról. Ezzel 
eltávolították az ENSZ-ből,175 és feltehe-
tően meggyengítették vele az ICJ-t is – 
ami talán szintén nem volt véletlen.

Zárszó

Ami a történetből még hátravolt, egy-
szerre tűnhetett szánalmasnak és gyakor-
latiasnak: az ENSZ beletörődött a veresé-
gébe, a magyar kormány cserében enyhí-
tett a terroron. Mindez nem a nemzetek 
közössége előtt történt, hanem titkos 

tárgyalásokon: Budapesten, Washington-
ban és Moszkvában. Így lett élhetőbb az 
ország, így indulhatott meg a nemzetközi 
politikába való reintegrációs folyamat, és 
így stabilizálódott és legitimálódott a Ká-
dár-rendszer, a maga minden mocskával 
és meghittségével. A világszervezet sze-
repe ebben ismét csak nem kezdeménye-
ző volt, hanem jelképes, feladva utolsó 
hadállásait, a retorikusakat is.

De a dokumentumok tanúsága sze-
rint ez sem ment könnyen. Bár a 
„magyarkérdés” mind kevesebb figyel-
met kapott a Közgyűlésben, és mind 
kínosabb képviseletet, a magyarorszá-
gi helyzet továbbra is borzalmas volt. 
Munro, aki időközben Genfbe költözött, 
napirenden tartotta volna még a magyar 
ügyet, akárcsak a magyar emigráció egy-
kor karizmatikus képviselői, akiknek 
nimbusza ugyancsak megkopott a ki-
bontakozó reálpolitika nyomán és a nem 
ritkán Budapestről irányított marako-
dásaik hatására. A lojális Jordan amiatt 
akadékoskodott, hogy további jelentések 
egyáltalán készíthetők-e, miközben fo-
lyamatosan gyűltek a dokumentumok a 
terror újabb epizódjairól. Azután – ter-
mészetesen és sajnálatos módon – „új 
lapot” kellett nyitni, amikor bekövetke-
zett a főtitkár tragédiája: Hammarskjöld 
repülőszerencsétlensége Kongóban – an-
nak minden praktikus és jelképes követ-
kezményével, az ügyvezetéstől a főtitkár 
mozgásterének drámai, ha nem éppen 
tragikus érzékeltetéséig.

A megválasztott új ENSZ-főtitkár, az 
ázsiai U Thant tehertétele a – jelentős 
presztízzsel rendelkező, működőképes 
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és a konfliktuskezelésben olykor ha-
tékony – világszervezet vezetése iránti 
komoly elvárások sora volt. Az, hogy a 
megválasztásának szovjet részről fel-
tétele volt-e a „magyarkérdés” lezárá-
sa – amint az akkoriban elterjedt az elé-
gedetlenkedők között–,176 vagy éppen az 
előrehaladott amerikai–magyar egyezke-
dések érlelték a kompromisszumot, még 
nem tudható, bár feltehetően egymást 
erősítő folyamatokról volt szó.

Ám meglepően hamar napirendre ke-
rült az ENSZ-főtitkár budapesti látoga-
tásának a lehetősége,177 amelyre éppen-
séggel 1956 novembere óta volt „érvé-
nyes” meghívása a világszervezet első 
emberének. Munro a sajtóból értesült a 
tervről,178 felháborodottan kért magyará-
zatot, és hasonló felháborodást fejeztek 
ki az emigráns magyar politikusok is.179 
U Thant további jogi értelmezést kért a 
saját mozgásterével és a különmegbí-
zott szerepével kapcsolatosan.180 Terve 
végrehajtásában nemcsak Constantin A. 
Stavropulos volt a segítségére, de Jordan 
is, aki akár már Nagy Imréék megölése 
után két héttel kész lett volna a magyar 
ügy lezárására. Ugyanakkor az ENSZ 
1961. december 20-i ülésén ismét elítélték 
Magyarországot, de már olvadt a többség, 
és az is érzékelhető volt a hangnemből, 
hogy egyre inkább két malomban őröl-
tek.181 A következő év decemberében már 
az ENSZ-ben is sejteni lehetett valamit 
az amerikai álláspont megváltozásáról: 
egyre nyilvánvalóbbnak tartották, hogy a 
világszervezet tekintélyének sem tesz jót 
egy efféle megoldatlan kérdés hurcolása 
a végtelenségig.182

Az ENSZ levéltárának dokumentu-
mai a végül létrejött budapesti látogatás 
iratait is őrzik: U Thant sokszorosan és 
protokollárisan egyeztetett programját, 
beszédvázlatait, s elmondott szavait – 
amelyek egyszerre banálisak és csalódást 
keltők.183 Szerepel a dokumentumok kö-
zött egy mappa, tele fotóval, amelyen a 
burmai politikus mosolyog a magyar tör-
ténelem árnyalakjai között.184 Mindennek 
kontrasztjaként megtalálható az iratok 
között az egykor U Thant által is vezetett 
burmai ENSZ-delegáció igencsak mar-
káns állásfoglalása az 1956-os magyar 
események kapcsán és nyomán, benne az 
Alapokmányra való, többször is vissza-
térő hivatkozással185 – amelyet U Thant 
mosolygós házigazdái lábbal tiportak.

A döntő kérdés, az ENSZ mozgás-
terének a maradéka az amnesztia lett. 
A kegyelmi törvény fordítása, elemzése, 
értelmezése186 vált végül a fordulóponttá: 
annak hozadéka lett a látogatás, s an-
nak kapcsán a magyarkérdés lezárása, a 
mandátum visszaadása, valamint a na-
pirendre térés mindazon „problémák” 
fölött, amelyek megoldására az ENSZ 
nem volt képes. Függetlenség, önrendel-
kezés, demokratikus választások, emberi 
jogok helyett Varsói Szerződés, totális 
rendszer, alkotmányos jogfosztás187 és 
párturalom. És a magyarok meghasadt 
politikai tudata: az elvek legitimitása és 
vele szemben a megtörésük néma legiti-
mációja a történelmünk részévé vált, és a 
mai napig érezteti a hatását – és talán an-
nál többet is: mentalitásunk részévé lett, 
politikai tapasztalatunkká, reflexünkké 
és mentségünkké; talán sorsunkká.
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12th meeting” 1957. október 30-i anyagát, 
amelyen több mint húsz meghívott vett részt, 
számos kormányzati és civil szervezet képvi-
seletében. UNARM S-0445-0198-13168-1UC.

  9 Az 1956. november 17-i távirat szerint: 
„Great increase in influx Hungarian refugees 
to Austria in last 24 hours. … 3000 more 
without accomodation. Temperature minus 
10 degrees centigrade. Clothing newly 
arrived refugees drenched through crossing 
marshes.” UNARM S-0445-0198-13168-
2UC. Jóllakásról sem lehetett szó egy ideig: 
„…it was therefore too early to raise such 
questions as standard of feeding” – írta egy 
jelentés. UNARM S-0445-0198-13168-1UC.

10 „Soviet infantry has arrived on frontier and 
opened fire on refugees. Many wounded.” 
UNARM S-0445-0198-13168-1UC. A novem-
ber 17-i táviratra kézzel írták rá: „This is 
going to be very serious.”

11 Lásd: UNARM S-0445-0195-12550-3. Az 
Intergovernmental Committee for European 
Migration adatai szerint 1956. november 21-
ig 112.454 fő lépte át a határt, a korábbi napi 
hétezer után akkor napi háromezerre csökkent 
a menekültek száma. UNARM S-0445-0198-
13168-1UC.

12 Ausztriában a „temporary acceptance of 
refugees” jelentette a feltétlenséget, de az első 
időben – amint az egy 1956. november 21-én 
kelt jelentésből kitűnik – az osztrák hatósá-
gok „had not yet got complete control of the 
situation”. UNARM S-0445-0198-13168-2UC.

13 Így biztonsági kockázatot jelenthettek, sőt je-
lentettek is, hiszen azok közül, akik kint ma-
radtak, többen továbbra is a magyar politikai 
rendőrséget szolgálták – de már az emigráns 
közösségekben.

14 Az ENSZ felajánlásokat várt a menekültkér-
dés megoldásához is. Az Egyesült Államok 
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ötmillió dollárt adományozott az ENSZ-kép-
viseletén keresztül az UNHCR-nek, de még 
Kambodzsa is ígért 8.571 dollárt. UNARM 
S-0445-0195-Part B-1UC. A főbiztosság 
számításai szerint egy menekült napi ellátá-
sa 1 dollárba került. UNARM S-0445-0198-
13185-2UC. Táblázatokban foglalták össze az 
egyes országok felajánlásait, hozzájárulását, 
és különféle megjegyzésekkel egészítették ki 
a kimutatásokat.

15 A válság során megjelent és segítséget nyúj-
tott egyebek mellett a CARE, a YMCA, a 
Ford és a Rockefeller Alapítvány, a Tolstoy 
Foundation, a Kvékerek segélyszervezete, a 
Children’s Welfare, a Caritas, a Catholic Re-
lief Services, s azon belül a National Catholic 
Welfare Conference. UNARM S-0445-0199-
13411-UC. A lista rendkívül hosszú, s feltehe-
tően ezekben a dokumentumokban a legtelje-
sebb. UNARM S-0445-0198-13168-2UC.

16 Az UNHCR albizottsága, a „Co-ordinating 
Subcommittee on the Question of Refugees 
from Hungary” 1956. november 20-án, Genf-
ben tartotta az első ülését, amelyet a doku-
mentumok tanúsága szerint megelőzött egy 
nagyobb értekezlet, már november 13-án. 
A szerzők utaltak arra, hogy kezdetben a „no 
system of registration” jelentett problémát. 
Lásd: UNARM S-0445-0198-13168-2UC. 
Egy feltehetően november végi Teleprinter 
conference szerint a „serious lack of 
coordination” mellett nem volt világos, hogy 
„who controls the funds”. UNARM S-0445-
0198-13168-1UC. Végül az UNHCR átfogó 
felelősséget vállalt a menekültekért.

17 Az 1956. november végi „Teleprinter 
conference” szerint: „all the original estimates 
as to the probable size of the refugee influx 
had been rendered completely unrealistic by 
events”. UNARM S-0445-0198-13186-1UC.

18 Egy feljegyzés szerint „[the] greatest ever re-
lief operation carried out”. Uo.

19 UNARM S-0200-13409-2UC.
20 A nyilvántartások között szerepel például „[a] 

parcel of used clothing by Margaret B. White 
Nebraska” – csak hogy képet alkothassunk a 
folyamat sokrétűségéről. UNARM S-0445-
0195-12819-UC.

21 Az elhagyott szovjet támaszpontokon már 
nem volt folyóvíz, sem ablakok és ajtók. 
UNARM S-0445-0198-13186-2UC. A mű-
ködő katonai létesítményeket nem adták át: 
„in the present political crisis large military 
barracks could not be liberated”. UNARM 
S-0445-0198-13185-2UC. 1956. november 
6-án szó volt arról, hogy a megoldás útja 
volna az „accomodation outside camps”, 
továbbá „transform building Traiskirchen 
into habitable quarters” (UNARM S-0445-
0199-13414-2UC), de az épületek fele „had 
been used to accomodate occupation forces, 
one quarter still housed old refugees”, és en-
nek megfelelően azok „heavily dismantled”. 
UNARM S-0445-0200-13409-2UC.

22 1957. február 2-án a Vöröskereszt, az osztrák 
kormány és az UNHCR aláírta az „Agreement 
to Assistance to Hungarian Refugees in 
Austria” című egyezményt. Március 1-jétől 
június 30-ig a Vöröskereszt több tábor ellá-
tásáért felelt (a függelék szerint negyvenért), 
amelyekben 41.800 menekültet helyeztek 
el. Az extension program révén 50.000-re 
emelték a számukat, míg az UNHCR ellen-
őrizhette a források felhasználását. UNARM 
S-0445-0199-13245-1UC.

23 Képzettsége és beosztása szerint „disaster 
relief expert” volt. UNARM S-0445-0200-
13409-2UC.

24 „The health of the refugees was always good, 
in fact excellent”. (Uo.) Ebben szerepet játsz-
hatott, hogy jelentős számban érkeztek fiatal 
férfiak; de az egykor megkapott kötelező vé-
dőoltásoknak, valamint a működő és minden-
ki számára hozzáférhető – bár olykor kezdet-
leges – egészségügyi rendszer is fontos ténye-
ző lehetett.

25 Az egészségi állapot leírása kapcsán ki-
emelték: „serious depressive conditions … 
possibility of group disturbances relating 
to frustration and agression should not be 
overlooked”. UNARM S-0445-0198-13185-
3UC. De a menekültek között voltak tuberku-
lózisban szenvedő betegek is, akik közül száz-
ötvenet önként átvettek a skandináv országok. 
UNARM S-0445-0198-13168-1UC. A doku-
mentumokban utaltak még különféle social 
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problemsre, továbbá az „unaccompanied 
children” jelentette kérdésre, mint amelyekre 
az UNHCR választ talált. Egy norvég mo-
bile dental van vizsgálta a menekültek fo-
gait, amelyeket poor conditionban találtak. 
UNARM S-0445-0200-13409-1UC.

26 Egy hónappal a forradalom kitörése után 
Mary Jeffreys ezt írta Myer Cohennek: 
„Information of office of UNHCR as at 
Wednesday night, November 21. Registered 
arrivals to Austria 41.111. [Voltak nem re-
gisztráltak is.] Departures: 9400, broken up 
as follows: Switzerland, Belgium, Netherlands 
… with 460 awaiting movement” más orszá-
gokba. UNARM S-0445-0198-13411-UC. 
1956. november 29-én sajtójelentést tettek 
közzé „Offers Received from Governments 
of Proposed Actions to Assist Hungarian 
Refugees as at 28 November, 1956” címmel, 
és táblázatot állítottak össze a „Permanent/
Temporary Asylum” felajánlásairól. A napi 
jelentések képezték mindezek hátterét. (Uo.) 
A későbbiekben olykor még további szerve-
zésre és szállításra volt szükség, ha másik 
országot kellett találni a befogadó állammal 
elégedetlen menekültek számára. Így pél-
dául a „resettlement from Turkey, Ireland, 
Dominican Republik” ugyancsak egy érte-
kezlet témája volt. UNARM S-0445-0198-
13168-1UC.

27 A német fogadókészség jellege: „unrestricted 
and continuing basis”. A keleti zónából 
(NDK) 1953 óta 1.230.000 menekült érke-
zett, további „10.000.000 persons had been 
received from the East”. Feltehetően a világ-
háború nyomán kitelepített népi németekről 
volt szó. UNARM S-0445-0199-13228-UC.

28 UNARM S-0445-0199-13241-UC.
29 A dokumentum szerint: „large scale”. 

UNARM S-0445-0199-13185-1UC.
30 UNARM S-0445-0199-13241-UC.
31 1957. február 4-én a „Hungarian Refugee 

Programme Report 14” szerint „finance 
has become the deciding factor … to move 
Hungarian refugees in 1957”. UNARM 
S-0445-0199-13408-6UC. A Movement Table 
pontosan mutatta az időpontot, az országot, 
valamint a Total/Cumulative adatokat. (Uo.) 

A Resettlement dokumentumai ugyancsak 
számos dossziét töltöttek meg. UNARM 
S-0445-0195-Part B -2UC.

32 UNARM S-0445-0200-13409-2UC.
33 Az Innsbruckban működő magyar középis-

kola könyvellátásáról lásd: UNARM S-0445-
0198-13185-1UC.

34 „Skilled refugees received a daily wage … 
manual workers … wage or extra rations and 
cigarette”. UNARM S-0445-0200-13409-
2UC.

35 Egyebek között a Congress for Canadian 
Women 1957. január 10-én továbbította a 
Magyar Nőtanács kérését Hammarskjöldnek, 
hogy segítse „returning their young people”. 
UNARM S-0445-0199-13274-1UC.

36 Különös módon, ennek az alapjognak az ér-
vényesítésére még az ENSZ főtitkára sem volt 
képes: „Secretary General is not in a position 
to intervene officially” – állt egy, az ügyben 
küldött táviratban. UNARM S-0445-0199-
13274-1UC.

37 Számos olyan szülő kézírásos levelét őrzik az 
akták, akiknek a 11-13 éves gyerekét „megfé-
lemlítették,” „megtévesztették,” „nem enged-
ték haza”, és így tovább. Másféle beszámolók 
is utaltak az utazás, illetve a letelepedés során 
felmerült nehézségekre, amelyeket Mód Péter 
1957. január 15-én hivatalosan is felterjesztett 
az ENSZ főtitkárához. Lásd: Uo.

38 Pierson Dixon brit ENSZ-követ 1957. január 
22-én írta a főtitkárnak: „… some surprise 
to HM Government that the Hungarian 
authorities, whose continued violation of 
human rights have been responsible for the 
flight of these refugees, should now see fit to 
complain in this way of supposed violations in 
other countries”. Lásd: Uo.

39 Az osztrák ENSZ-képviselő 1957. január 
26-án küldte el memorandumát az ENSZ fő-
titkárának, amelyben hat oldalon keresztül 
tételesen cáfolta a hivatalos magyar vádakat. 
Végül megjegyezte „[Hungary] repeatedly 
refused to recognise the authority of the UN, 
now herself directs an appeal to this forum. 
It is completely impossible to understand, 
however, that the Hungarian government 
find[s] not one word of thanks to Austria and 
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the other states who have given shelter to 
170.000 Hungarian citizens.” Lásd: Uo.

40 Henrik Berggren: Dag Hammarskjöld. 
Markings of His Life. Stockholm: Dag Ham-
marskjöld Foundation – Max Ström, 2016. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szer-
zőnek a kutatásomhoz nyújtott segítségéért és 
a stockholmi Királyi Könyvtárban folytatott 
munkám során adott tanácsaiért.

41 A november 4-i határozat nyomán küldött táv-
irat szerint „[to] permit observers”. UNARM 
S-0442-0138-06. Lásd még a későbbi feljegy-
zést: „Secretary General established two 
groups … under General Assembly resolution 
on Hungary … one for investigation another 
for direct observation.” Cordier Papers, Box 
182. 1956. november 6-án már megszületett 
a terv: „Implementation by the SG on Par. 
4. of the Res. Adopted at the 2nd Emergency 
Session of the GA Concerning the Situation 
in Hungary”. Ebben szerepelt, hogy „naming 
persons” lehetővé tehet „some prospects of 
cooperation”. Már akkor felmerült, mint 
„another course”, hogy „request the envoys 
some neutral countries stationed in Buda-
pest”, és „information at the HQ and former 
officials of the Nagy government”. Ugyanak-
kor „any investigation on the spot or direct 
observation will entail contact with the Kadar 
government”. Cordier Papers, Box 184.

42 Az 1956. november 12-én tartott sajtókon-
ferenciáján szólt erről pontosan: „set up two 
groups, one for the investigation requested 
in the resolution and another one for the 
prevailing situation”. Konkrét megbeszélé-
sekre is utalt: „discussions concerning the 
composition of the two groups”. UNARM 
S-0009-0002-09.

43 Ennek epizódjait a korábbi kutatások már fel-
tárták, a nemrég kutathatóvá vált iratok közül 
egy 1956. november 10-i Aide Memoire-ban 
utalt Hammarskjöld arra, hogy még nem ka-
pott feleletet a megfigyelők beengedésével 
kapcsolatos kérdésére, ugyanakkor elenged-
hetetlen volna „fulfilment of my mandate”. 
Cordier Papers, Box 182. Két nappal korábban 
is írt már a kötelezettségéről: „investigation 
the situation … I have taken steps for such 

an investigation on the basis of available and 
confirmed material”. (Uo.) Ez a korábban em-
lített összegzés, illetve a rádióadások átirata. 
Még december 12-én is érkezett a magyar 
ENSZ-delegációtól távirat a tervezett látoga-
tásáról. UNARM S-0442-0138-06.

44 A „Legal Office” 1956. december 6-án adott 
szakvéleménye szerint: „Convention on the 
privileges and immmunities of the UN” elő-
írja, hogy a vízumügyekkel „be dealt with as 
speedily as possible”, és a Magyarország által 
1956. június 30-án aláírt egyezség szerint 
„[f]rom a legal point of view … no doubt … 
Hungary is under obligation to permit any UN 
official and a fortiori yourself to enter Hun-
gary”. (Kiemelés az eredetiben.) UNARM 
S-0445-0196-12872-UC.

45 De Seynes eredetileg úgy készült Budapestre, 
„as an advance party of the Secretary 
General”, (UNARM S-0445-0198-13068-
1UC), később azonban kifecsegte, hogy 
Hammarskjöld nem bánta, hogy elutasították. 
A budapesti brit követ, Leslie Fry 1957. január 
8-án jelentette Londonnak: “The Indian first 
secretary has disclosed that De Seynes told 
him that the United Nations’ Secretary General 
never wished to come here in December and 
readily accepted the Hungarian Foreign 
Minister’s reasons why the visit should be 
deferred.” The National Archives – Records 
of the Foreign and Commonwealth Office 
(a továbbiakban: NA–RFCO) 371/128666. 
A francia követség hasonló értesülésekkel 
rendelkezett, s ezt a magyar titkosszolgálatok 
is pontosan tudták. Lásd: „Tájékoztató jelentés 
Hammarskjöld magyarországi utazás[ával] és 
az ENSZ Ötös Bizottságával kapcsolatban[,] 
a budapesti francia követség 1957. január 
1. és szeptember 15. közötti levelezése 
alapján”. Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 
BM II/2. 1958. január 4. Az indiai diplomata 
emlékiratai is ezt támasztják alá: Mohamed 
Ataur Rahman: Magyarország 1956–1959. 
Budapest: Hamvas Béla Kultúrakutató 
Intézet, 2006.

46 1956. november 15-én az amerikai ENSZ-
misszió táviratát továbbította Cordier az akkor 
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a Közel-Keleten közvetítő főtitkárnak, s an-
nak nyomán Hammarskjöld úgy érezte, hogy 
az már az elviselhetőségen „pressed beyond”. 
Cordier Papers, Box 182. Egy később kelet-
kezett, belső ENSZ-anyag erre úgy utal, hogy 
„Hammarskjold’s awareness that he was be-
ing groomed as a scapegoat … was intensified 
by a cable from Cordier”. UNARM S-1078-
0064-0002-0000-1UC.

47 Cordier iratai között maradt meg az a hosszú 
lista, amely a társadalomtudományok terén 
működő „Visiting scolars” nevét tartalmazta. 
Cordier Papers, Box 182.

48 1956. november 17-én Cordier „phoned 
Hungarian Foreign Ministry that the SG … 
had in mind appointing the following persons 
as observers: Gundersen, Samar Sen, Galo 
Plaza”. Cordier Papers, Box 183. Végül nem 
ők lettek a választottak, és vízumot sem kap-
tak a magyar kormánytól. Cordier korábban 
többször is járt Magyarországon, talán a sze-
mélyes kapcsolataiban bízott.

49 Az 1956. december 14-én kelt levelében a 
csoport egyik tagja, Alberto Lleras így írt: 
„…the task you assigned me is ended … 
the investigation, by having to limit itself to 
material, that exist and are known through 
much publication in this part of the world 
has lost its importance and purpose”. Cordier 
Papers, Box 184. Ugyanakkor javaslatot tett 
egy bizottság felállítására, amely inkább egy 
„historical account” létrehozására lehetett 
volna alkalmas. A közös lemondólevél decem-
ber 12-én keletkezett, Oscar Gundersen, 
Arthurs S. Lall és Lleras aláírásával, s abban 
az egy nappal korábbi, Hammarskjölddel 
folytatott személyes megbeszélésükre is utal-
tak. Lásd: Uo.

50 A bizottság tagjai 1956. december 15-én 
szóltak a felfüggesztésről („suspended its 
efforts”), de a levelükben hangsúlyozták: 
„if that [Soviet] intervention is tolerated 
without a categorical protest, it will establish 
a precedent fraught with danger for the 
independence of weaker nations and for 
international peace”. UNARM S-0445-0196-
12884-Part A-3UC.

51 Kuba delegátusa javasolta Magyarországnak 
a világszervezetből való kizárását, a főtitkár 
álláspontja azonban az volt, hogy „pressure 
could be best applied while Hungary was 
in the UN rather than outside it”. UNARM 
S-0890-0008-0001-00001-UC.

52 A visszaemlékezések szerint „… compliance 
was refused no delegation formally proposed 
a recommendation to the GA by the member 
states that they apply sanctions or use force 
to secure withdrawal of foreign troops”. 
UNARM S-0975-0030-0001-00001UC.

53 A „Timetable of a Failure” kézirata Cordier 
iratai között maradt fenn. Gaskill: i. m.

54 Hammarskjöld korábbi üzeneteiben már fel-
merült egy ENSZ-vizsgálat, amelyik „may be 
done outside of Hungary, it may be done in 
Hungary”. Cordier Papers, Box 182.

55 UNARM S-0975-0030-0001-00001UC.
56 Amikor 1957. szeptember 6-án az ENSZ tit-

kárságán áttekintették a Különbizottság jelen-
tésére adott magyar és szovjet reakciókat, le-
írták, hogy „care has been taken not to attack 
the Secretary General”. UNARM S-0188-
0006-0017.

57 Mindezek mellett például 1957. április 
4-én érkezett a magyar kérés a Technical 
Assistance Boardhoz: „formal request for 
50 fellowships for technical, scientific and 
medical training in Western European 
countries and equipment 50,000 USD”. David 
Owennek a Hammarskjöldhöz írt levelében 
olvasható: „Political considerations apart, 
there seems to be no reason why the TAB 
should not recommend.” Hozzáfűzte még, 
hogy Magyarországnak a Special Accounthoz 
való hozzájárulása 1957-ben 42.608 dollár 
volt. Cordier Papers, Box 344.

58 A már idézett belső ENSZ-feljegyzés sze-
rint: „Hammarskjold himself of course 
having offered and attempted to do what he 
could, realised, as did all of the governments 
concerned that there was nothing to be 
done except to take whatever humanitarian 
measures seemed to be possible, a bitter and 
frustrating conclusion from which he al-
most certainly suffered more than from the 
irresponsible criticism which he received.” 
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UNARM S-0009-0002-09. „The Hungarian 
crisis was a bleak reminder of the impotence 
of the UN in the face of determined action 
by a powerful souvereign state. … For 
Hammarskjold’s sense of frustration was 
especially acute … GA given him special and 
unfulfillable responsibilities.” Majd hozzá-
tették: „… the ghost of Hungary continued 
to haunt Hammarskjold”. UNARM S-0975-
0030-0002-00001UC.

59 A Különbizottság működése egykor a kutatá-
som kiindulópontját is jelentette, hiszen an-
nak volt egyik munkatársa Povl Bang-Jensen.

60 Az ENSZ főtitkára szerint „[t]he only source 
of new and direct information under these 
circumstances, possibly available might 
be hearings with refugees from Hungary, 
conducted, in the first place in neighbouring 
countries”. UNARM S-0890-0008-0001-
00001UC.

61 A legteljesebb Leslie Fry angol követ össze-
foglalása volt, aki – a londoni Foreign Office-on 
keresztül – az események menetének leírásán 
túl komplex sajtószemlét, különféle hiva-
talos dokumentumokat és rendkívül átfogó 
magyarázatokat is mellékelt a jelentéséhez. 
Az olaszok és az amerikaiak is készítettek 
jelentéseket; a holland és a francia analízis 
a Héderváry-iratok között található, míg az 
ausztrálok a hozzájuk menekült magyarok 
narratívájából állították össze a beszámolóju-
kat. Cordier Papers, Box 184.

62 A Különbizottság öt nemzet magas rangú 
diplomatájából állt. Közvetett források a ki-
választásuk mögött rejtőző hátsó szándékokra 
utalnak: a bizottság elnöke, Alsing Ander-
sen ugyanis a nácik iránti szimpátiával volt 
vádolható (hadügyminiszter volt a kollabo-
ráns dán kormányban); az uruguayi Enrique 
Rodriguez Fabregat az emberi jogi kérdések 
folyamatos hangsúlyozásáról volt közismert; 
a Rapporteur, Keith Charles Owen Shann al-
koholproblémákkal küzdött; az a tény pedig, 
hogy a titkárságot vezető William Jordan és 
helyettese, Povl Bang-Jensen között feszült-
ség alakult ki, már korábban ismert volt.

63 Mivel a Különbizottság nem utazhatott Ma-
gyarországra, először New Yorkban, majd 

Genfben, Rómában, Bécsben és Londonban 
hallgatott meg tanúkat – menekült forradal-
márokat és az események egyéb résztvevőit.

64 A részletek fontosságára egyebek mellett 
Victor Mills (Administrativ Officer of the 
Special Committee) és James Muckell (Chief 
of the Conference Control Section) levelezé-
séből következtethetünk. Így tudható példá-
ul, hogy a bécsi meghallgatások helyszíne, a 
Wallnerstrassén található Pálffy-palota napi 
bérleti díja 1.500 schilling volt, s az oszt-
rák kormány nem vállalt át költségeket, de 
sok probléma megoldásában segített. A Sie-
menstől bérelték a tolmácsberendezést, és 
két gépkocsi szállította a tanúkat, illetve a 
kihallgatások jegyzőkönyveit. A bútorok és 
az irodafelszerelés kölcsönzésével együtt az 
ausztriai költségek 1.195 dollárra rúgtak – 
míg például Rómában, ahol a Különbizottság 
nem kapott kormánysegítséget, a végösszeg 
2.438 dollár volt. Londonban viszont min-
den költséget magára vállalt a brit kormány. 
Cordier Papers, Box 184.

65 A tanúk többsége félt a vallomás lehetsé-
ges következményeitől. Erre utal például 
Heltai György Bang-Jensennek írt távirata 
(1957. március 4.): „Stipulating full discrecy 
because of family in Hungary.” UNARM 
S-0442-0139-06.

66 Egy alkalommal ismeretlenek kinyitották és 
átvizsgálták a fiókját, és bár ezt jelentette a fe-
lettesének, Jordannak, semmiféle intézkedés 
nem történt. UNARM S-0009-0002-09.

67 A Foreign Office az „Approximate estimate of 
costs” kapcsán feltüntette: „security guards: 3 
for 5 days, 1 for 4 days”, vagyis a kihallgatá-
sok ideje alatt szavatolták a tanúk biztonságát. 
Más dokumentumban nincs nyoma efféle kö-
rültekintésnek. Cordier Papers, Box 184.

68 Ennek fényében különös Jordan érvelése: „no 
evidence or instance of inadequat security 
… Bang-Jensen’s allegations of defective 
security are unsubstantiated”. UNARM 
S-0370-0041-02.

69 A magyar ENSZ-misszió közleménye szerint 
a Különbizottság által alkalmazott módszer 
„identical to those emplyed by professional 
subversive and intelligence agencies”. 
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UNARM S-0890-0008-0001-00001UC. Az 
állambiztonsági és a külügyi iratok is rendre 
utalnak az ENSZ „kémtevékenységére”, fel-
forgató szándékára, az alkalmazott módsze-
rek veszélyeire.

70 A tájékoztatók mellett minden fontosabb do-
kumentumot is felterjesztett: munkatervet, 
working paperöket, a készülő Jelentés vázla-
tait, stb. Cordier Papers, Box 184.

71 A Jelentés végső formába öntését és elfogadá-
sát késleltette például, hogy Alsing Andersen 
elnök a dániai választások miatt csak május 
közepére ért New Yorkba, míg a jelentéste-
vőnek az új állomáshelyét kellett elfoglalnia 
Manilában. Cordier Papers, Box 183. Az 
egyeztetések nehézsége miatt a késlekedés el-
kerülhetetlenné vált, de még a Jelentés „fini-
sében” is amiatt sajnálkozott Jordan az 1957. 
május 31-én kelt levelében, hogy „absence of 
members” miatt „unhappily little progress 
made”. UNARM S-0442-0139-06.

72 Mindkettő szerzője (névleg) K. O. Shann.
73 Report of the Special Committee on the 

Problem of Hungary. General Assembly. 
Official Records: Eleventh Session, 
Supplement No. 18 (A/3592). New York, NY: 
United Nations, 1957.

74 A Rapporteur az 1957. január 30-án írt, „The 
Future Work of the Committee” című tervé-
ben egyértelműen az áll: „report to this ses-
sion of the GA”, ennek megfelelően „[the] 
committee should aim to table its Report by 
February 15”. Az európai utazás első tervei 
szerint azonban már módosult a menetrend: 
„return to New York end of March, complete 
the report in two weeks”. Cordier Papers, Box 
183. A valóságban azonban a visszatérés áp-
rilisban történt, és a Jelentés csak júniusban 
látott napvilágot.

75 Az európai tanúkihallgatások tervezése, szer-
vezése, az utazás és minden egyéb feltétel 
biztosítása időigényes volt. Csak azok végez-
tével kezdhették el a Jelentés írását, amely 
ugyancsak több fázison ment keresztül (váz-
latok, korrekciók, véglegesítések stb.). Mind-
ezt megnehezítette a fordítás szükségessége: 
angolul, franciául és spanyolul készültek a 
dokumentumok; ugyanakkor számos esetben 

a magyarról való fordítás is komoly feladatot 
jelentett.

76 A Rapporteur 1957. január 30-án írta meg a 
„The Future Work of the Committee” című 
munkatervét, amelyben utalt arra, hogy 
„without direct observation the UN might 
not get beyond the fringe of facts”. Cordier 
Papers, Box 183.

77 A formális megkeresések természetesen na-
pirenden voltak, de a Különbizottság leve-
leit felbontatlanul küldte vissza Mód Péter a 
feladónak, sőt olykor a főtitkárnak arról pa-
naszkodott, hogy illetéktelenek (az „Alapok-
mány-ellenes” bizottság) használják az ENSZ 
levélpapírját és infrastruktúráját.

78 Pedig a Jelentés igen hosszúra sikerült, de 
„…report of dissent even lengthier than 
the report itself”. (Vagyis terjedelmesebb 
160.000 szónál.) Cordier Papers, Box 184.

79 1957. június 8-án tájékoztatta Protitchot 
Jordan: „Special Committee met this 
afternoon … SG attended. Report approved 
subject to Gunewardene’s comments. Date 
of issuance uncertain.” Cordier Papers, Box 
184. Majd 14-én ment a távirat: „Report 
approved by Gunewardene.” Lásd: Uo.

80 A Bruce R. Turner (Controller) által a főtit-
kárnak írt beszámoló szerint a Jelentés elké-
szítésének teljes költsége 113.800 dollár volt, 
továbbá a Különbizottság tagjainak kifizettek 
15.600 dollárt. 1957. szeptember 17-ig a Jelen-
tés árusításából eredő (becsült) bevétel 40.000 
dollárra tehető. Cordier Papers, Box 184.

81 Az 1957. november 11-i feljegyzés szerint „…
the Government has endavoured to maintain 
calm and order by granting concessions in 
certain important fields and by improving 
the standard of living. … The attitude of 
the Hungarian government toward the 
UN appears to have undergone a certain 
hardening… The arrests, internments and 
trials that diminished somewhat in September, 
probably because of the GA session, have 
again increased in October.” UNARM 
S-0188-0006-0004.

82 Összesen 1623 szót idéztek a 160.000-ből. 
UNARM S-0188-0006-0014.



2018. nyár 31

Illúziók vágóhídján (2.)

83 Később ezt a következőképpen magyaráz-
ta: „Secretary excercised his discretion to 
prevent members of the Committee from being 
deluged with material.” UNARM S-0009-
0002-09.

84 Egy ponton Jordan így utalt Pásztor Tamás 
Bécsből küldött összefoglalóira: „Pásztor’s 
documents were welcomed but no one asked 
to see them.” Lásd: Uo. „All materials so 
listed was available to any member of the 
Committee on Hungary who wished to 
consult.” UNARM S-0370-0041-02. A do-
kumentumok jelölése a következő módon 
történt: 1957. augusztus 26. „List No. 2. of 
Communications concerning violation of 
human rights in Hungary, 17 items, letters, 
telegrams”; illetve szerepelt még, hogy sent 
by valamelyik organization vagy individual. 
Másutt: „List of Punitive actions… in Hunga-
ry from Oct 1956 –Aug 1957.” Cordier Papers, 
Box 182.

85 Mint olvasható: „Chairman… would have 
liked to submit an additional report…”, 
ugyanakkor „Jordan’s impression, there is 
not enough material”. UNARM S-0009-
0002-09. Július elején „Chairman had 
instructed Jordan in the beginning of July to 
make a first draft to a supplemental report.” 
(Uo.) Andersen egyértelműen szeptember 10. 
előtt kívánt kiegészítő jelentést terjeszteni a 
Közgyűlés elé. Jordan kifogására – hogy nincs 
elegendő információ – a következőképpen vá-
laszolt: „If the Secretariat is not in possession 
of any other essential material than what… 
in the newspapers about imprisonments, 
executions, deportations… I personally think 
that a document containing such established 
facts would be of great value.” Egy 20-30 ol-
dalas survey előkészítését kérte a titkárságtól. 
Cordier Papers, Box 183. 1957. július 8-án 
Andersen ezt írta Jordannak: „[I am] highly 
interested in the next step… additional report 
on the recent events”. Augusztus 15-ig kér-
né a vázlat elkészítését a titkárságtól, hogy a 
Különbizottság szeptember elején megegyez-
hessen a kiadásáról („approves the draft”). 
Jordan július 15-én felelt a levélre – „I am, of 
course, anxious to proceed as you wish” –, de 

jelezte, hogy a jelentéstevőnek, Shann-nak 
kellene elkészítenie a vázlatot. Andersen vá-
lasza: „contact Shann and other members 
asap” (kiemelés az eredetiben). (Uo.) Ugyan-
aznap Jordan Shann-nak megírta: „It is 
not my intention, however, to circulate any 
material to the Committee, unless I receive 
instructions to do so.” Uo.

86 1957. július 27-én azt nyilatkozta 
Gunewardene az International News Service-
nek, hogy szükség van „to update the Report 
to the September GA”, különös tekintettel 
a fokozódó terrorra: „deportation… daily 
executions… secret police terror”. Uo.

87 Shann már az 1957. március 9-én kelt 
„Revised Working Paper for Outline of the 
Report” című munkaanyagában egyértelmű-
vé tette, hogy a bizottságnak folytatnia kell az 
információk gyűjtését Magyarországon, azaz 
biztosítani kell a „possibility of future reports 
to the GA and Member States”. Cordier 
Papers, Box 184. 1957. július 22-én azonban 
már így fogalmazott: „not begin to skate on 
the thin ice of domestic jurisdition… improper 
for the secretariat without the Rapporteur to 
circulate a draft and as Rapporteur I should 
not be party of such an action”. Cordier 
Papers, Box 183. A jelzett „vékony jég” az 
első pillanattól a magyar kommunista pro-
paganda kifogása volt (a forradalom és a 
szovjet beavatkozás „internal affair”). Ezt a 
véleményt akkorra már átvette Shann is, fel-
tehetően Jordan érvei nyomán. Pedig ugyan-
ekkor jöttek a hírek például arról, hogy szov-
jet katonai bíróság kezdte meg a működését 
Magyarországon: „Note on Developments in 
Hungary since May 1957”, amely felülírta az 
addig sem érvényes „domestic jurisdiction” 
kibúvóját. UNARM S-0188-0006-0007.

88 1957. augusztus 5-én írta meg Jordan Cordier-
nek a megbeszélésük (conversation) nyomán, 
hogy nem lesz több jelentés, s hogy ennek 
megfelelően ír majd Shann-nak és Andersen-
nek is. Cordier Papers, Box 183.

89 Jordan írta Protitchnak 1957. augusztus 
1-jén: „I did not think it wise to mention in 
my letter to Andersen the fact that both Mr. 
Cordier and you concur in the oppinion 
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that it would be unwise at the present time 
to go forward with a supplemental report. 
The understanding with the SG was that I 
would put this matter to Mr. Andersen and 
to other members of the Committee purely on 
my authority as Secretary of the Committee 
without any indication of its being an official 
view of the SG or of the Secretariat.” Cordier 
Papers, Box 184.

90 Andersen levele kapcsán azt írta Cordier, 
hogy a Különbizottság további jelentései „out 
of the question… minimal arrangements for 
the continuation of work”. Uo.

91 1958. május 29-én írt a főtitkár Protitchnak és 
Humphrey Trevelyannek a magyar ügy iratai 
kapcsán, „cc: Cordier, Dobrynin”. Cordier 
Papers, Box 183.

92 1958. január 9-én ülést tartott a Különbi-
zottság, amelyen megállapították, hogy a 
korábbi közgyűlésen megválasztott külön-
megbízott (Wan Waithayakon) felelőssége 
az események figyelemmel kísérése, de An-
dersen „proposed that the Committee should 
specifically request the Secretariat to keep 
members fully informed of all developments”. 
Cordier Papers, Box 184.

93 UNARM S-0188-0006-0007. „Note on 
Hungarian Developments February–April”. 
1957. május 7. Ebben idézik Nezvál Fe-
renc igazságügy-miniszter szavait: „courts 
had not always punished people who had 
committed counter-revolutionary crimes… 
as severely as the laws allowed… The final 
liquidation of counter-revolutionary cases 
and the conclusion of trials may be expected 
soon.” (Uo.) Ugyanott idézték Nemes Dezső-
nek a Társadalmi Szemlében Nagy Imre ellen 
intézett támadását is.

94 A Reuters jelentette április 4-én, hogy Nagy 
Imrét és Malétert a Fő utcai börtönbe szállí-
tották. Lásd: Uo.

95 Kádár már a januárban elmondott beszédében 
utalt arra, hogy Maléter „and other leading 
figures would have to face trial”. UNARM 
S-0188-0006-0012.

96 1958. június 21-én Trevelyan a következőkép-
pen tájékoztatta a főtitkárt: a Különbizottság 
„deploring excecution… No other decisions 

were taken… meet again to consider whether 
they should take any further action.” Cordier 
Papers, Box 182.

97 1957. szeptember 10-én a Maléter család (Má-
ria, Pál, a kislány Mária, Judit) tudatta a fő-
titkárral (utalva Maléter Pálnak a Jelentésben 
is szereplő letartóztatására), hogy az ő esetén 
„the regime will demand nothing less than the 
penalty of death”. Cordier Papers, Box 182. 
Az ENSZ-hez eljutottak angol fordításban a 
legfőbb ügyész, az igazságügy-miniszter, il-
letve Marosán vérszomjas szavai is.

98 1957. május 17-én a New York Post írt Malé-
ter megkínzásáról. (Uo.) Hammarskjöld 1957. 
december 15-én ezt írta Horváth Imrének Ma-
léter kapcsán: „you may wish to take into ac-
count the following personal observations… 
as a man to man… present this appeal to you 
in a personal contact”. A forradalom hon-
védelmi miniszterének sorsát illetően a Rab 
Nemzetek (Captive Nations) képviselőitől 
érkezett táviratra kézzel írta rá a főtitkár: 
„Prince Wan?” 1957. december 20-án ka-
pott az ENSZ információt a titkos perekről, 
egyebek mellett Maléter, Kopácsi Sándor, 
Kovács István kapcsán, de ugyanott olvasha-
tó a „preparation of trial of Imre Nagy” is. 
Cordier Papers, Box 183.

99 A különmegbízott szava szerint a kivégzés 
„inhuman act” volt. Uo.

100 Jordan 1958. június 24-i feljegyzése sze-
rint Edward Ronald Walker, „[the acting 
chairman’s] own conclusion [is] that there 
does not excist sufficient additional material 
for any report comparable with the main 
report. … the Committee would complete its 
business at two meetings this week.” Cordier 
Papers, Box 184. Négy nappal a kivégzés után 
ezt írta: „I am by no means convinced that a 
satisfactory document can be assembled on 
this subject… I am a little disturbed by the 
prospect…”. Uo.

101 Cordier Papers, Box 182.
102 Mindezek az akták lehettek volna a jogi osz-

tály vezetőjénél (Stavropulos), Bang-Jensen 
hivatali felettesénél (Protitch) vagy akár 
a főtitkárnál – de nem ott voltak, Cordier 
főtitkárhelyettes pedig nemcsak a teljes 
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dokumentációt gyűjtötte egybe, de például 
Bang-Jensen halálát követően is ő őrizte az 
újsághíreket, különféle jelentéseket, hivatalos 
iratokat és leveleket.

103 Mindezek kivizsgálására Hammarskjöld 
előbb a helyettesését, Ralph Bunche-ot kérte 
fel, aki igen elfogultan kezdett bele, ahogy ezt 
az iratok tanúsítják (UNARM S-0009-0002-
09), és a korábban idézett könyvek értelme-
zik.

104 Egyebek mellett Nagy Imre és Nagy Ferenc 
összetévesztéséről, Kádárnak a kritikus na-
pokban való hollétéről, stb.

105 Jordan a sietséggel magyarázta, hogy a hi-
bákra nem figyelt, a jelentéstevő pedig át 
sem vette Bang-Jensen hibalistáját, amelyet 
Jordan később letagadott, s tettét így indo-
kolta: „Even if the document had contained 
the errors… it was not the business of the 
Secretariat of the Committee to raise the 
matter… Rapporteur alone would take the 
responsibility…”. UNARM S-0009-0002-09.

106 Az 1958. október 1-jén írt levelében Bang-
Jensen „naivnak” nevezte Protitchot, aki azt 
hitte „that the files would be secure if they 
were in the safe of the Department”. Uo.

107 Mint az 1957. október 1-jén kelt levelében 
írta, (SG) „dishonest … play with the lives 
and future of people who have disclosed their 
identity only to him”. Uo.

108 Bang-Jensen a Protitchnak szóló levelében 
(1957. október 11.) leírta, hogy a tanúk részé-
ről open distrust volt tapasztalható, illetve 
attól féltek, hogy a titkosszolgálatok „reach 
them personally here in the US”. Továbbá azt 
állították, hogy „prominent members of the 
communist party … would be certain that Mr. 
Hammarskjold would not learn their names”, 
majd hozzátette, hogy kész „to reveal the 
reasons they gave”, de ezt soha nem akarta 
megtudni a főtitkár. Uo.

109 Az ENSZ pénzügyi vezetőjének Cordier írt 
feljegyzést ezzel kapcsolatosan. Uo.

110 Ennek példája a Cordier által a dán ENSZ-
misszió vezetőjéhez 1957. december 12-én, 
Bang-Jensenről írt levél: „… inflate the whole 
issue in world public oppinion wholly out of 
proportions to its significance… distort the 

constitutional and moral significance of the 
issue by creating a widespread impression 
that the safekeeping of the records was, in fact, 
imperilled. … simple and straightforward 
case of insubordination … repeated non-
compliance with the clear instructions of 
his superiors. All important documents over 
the 12 years have been preserved in perfect 
safety.” UNARM S-0370-0041-03.

111 A ceyloni misszió kódkönyvét a szovjeteknek 
átadó Dhanapala Samarasekara esete felvető-
dött egy 1957. december 16-i sajtókonferenci-
án, amikor is a főtitkár megismételte Cordier 
szavait: „We have 12 years of records without 
any misfortunes having happened to such 
documents”, majd a ceyloni diplomatára utal-
va jelezte, hogy elbocsátották („dismissal”). 
Uo.

112 A segélynyújtás dokumentumai között is fel-
bukkan az eset: „The London Times refers to 
an enquiry taking place at HQ… you might 
mention it to Leonard but this one is a hot 
potatoe.” UNARM S-0445-0199-13408-1 
UC.

113 Protitch egyebek mellett azt állította: a ta-
núk közül „not a single name had ever been 
disclosed”, miközben a Jelentés elleni sajtó-
kampány során több tanú nevét is említették a 
magyar és a szovjet sajtóban. Cordier Papers, 
Box 184. Cordier szerint: „The Secretary Ge-
neral had a sacred trust to preserve all UN 
documents” (Uo.), amelyek közül sok bizony 
nem az ENSZ-en belül maradt fenn (egyebek 
mellett az övéi sem). A Bang-Jensen konf-
liktusai kapcsán tartott ülés jegyzőkönyve 
ugyancsak Cordier iratai között található. Uo.

114 1958. január 20-án Protitch jelentést írt Ham-
marskjöldnek a lista elégetéséről. Az eset so-
rán három különféle helyről származó boríté-
kot dobtak a tűzbe (egy Bang-Jensen zsebében 
volt, egy a táskájában, a harmadikat pedig egy 
banki alkalmazott vitte oda). Cordier Papers, 
Box 175. Ma már tudjuk, hogy a névsor való-
jában egyikben sem volt, mert azt még hajnal-
ban a házuk kertjében égette el Bang-Jensen, 
a felesége jelenlétében, mert attól tartott, hogy 
az ENSZ-ben tőrbe fogják csalni. (Az ezzel 
kapcsolatos iratok az Országos Széchényi 
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Könyvtár Kézirattár [a továbbiakban: OSZK 
KT] Bang-Jensen-anyagában találhatók.)

115 Ernest A. Gross (1906–1999) külügyminisz-
ter-helyettes is volt; a Bang-Jensen ügyét 
vizsgáló „bizottságának” a tevékenysége nem 
kevés jogi és etikai problémát vet fel.

116 Ez is magyarázhatja, hogy Bang-Jensen 
a kérése ellenére sem kapta meg a vádak 
alapjául szolgáló tanúvallomásokat, például 
azt, amelyben a saját „physical  and mental 
stability” volt a kérdés. UNARM S-0370-
0041-02.

117 Egész cikkek, illetve cikksorozatok is azon-
nal eljutottak New Yorkba, sokszor távirati 
úton. Lásd egyebek mellett az Information 
igen kritikus szerkesztőségi cikkét a Bang-
Jensen-ügyről. UNARM S-0370-0041-03.

118 A Bang-Jensen-ügy visszhangja óriási volt, 
számos levél érkezett az ENSZ vezetéséhez 
is, amelyekre azonos séma alapján válaszol-
tak. Mint például egy bizonyos Mrs. Kern 
nevű indianai középiskolai tanárnőnek tet-
te azt Cordier személyesen, 1958. november 
13-án, a leveléhez ötféle mellékletet csatolva. 
UNARM S-0442-0139-06.

119 „List of Documents on the Bang-Jensen Case. 
Vol. I–IV.” Egyebek között: „Memo from the 
SG to Cordier, 25 Nov 1958”, „Statement of 
28 Nov by Bang-Jensen over the phone to Mr. 
Mani Sanasen”, de Bang-Jensen sajtónyilat-
kozatai is ott találhatók. Cordier Papers, Box 
175.

120 1958. június 13-án a dán ENSZ-misszió 
vezetője, Aage Hessellund-Jensen írt 
Hammarskjöldnek egy levelet, amely szerint 
a főtitkár „still prepared to agree to an 
arrangement of Bang-Jensen’s resignation”. 
Cordier Papers, Box. 176. Egy másik levélben 
egy amicable solution szerepel, és a főtitkár 
szintén „would accept Bang-Jensen’s 
resignation”. (Uo.) Bang-Jensen még az 
elbocsátása után is arra utalt, hogy „will fight 
for reinstatement and resign next day”. Uo.

121 1958. január 31-én azt írta az ügyvédje, 
Adolf A. Berle, hogy Bang-Jensen hajlandó 
„voluntarily undergo medical examination… 
under the relevant Staff Rule”. UNARM 
S-0009-0002-09.

122 Különös módon, ennek a dokumentációja egy 
1957. december 11-én kelt igazolójelentésben 
maradt fenn („Donald E. Thomas, Investigator 
Security and Safety Section to L. R. Mayan 
Chief Investigator Security and Safety 
Section”), amely az egy héttel korábbi esemé-
nyeket írta le. Egyebek mellett, hogy Bang-
Jensen „on the instruction of J. J. Cosgrove 
(Deputy Chief Security and Safety Section) 
present at Robertson’s office”, „withholding 
certain documents… refuse to release… 
suspend… to tactfully see that Mr. Bang-
Jensen left the HQ premises empty-handed”. 
Cordier Papers, Box 175. Bang-Jensent a je-
lentés íróján kívül James Pallister kísérte ki, 
és „neither party wished to embarrass the 
other… [they] departed amicably”. Uo.

123 1958. július 16-án „[h]e was asked to have a 
day pass”. Cordier Papers, Box 176.

124 Az irat szerint „…a search of Bang-Jensen’s 
office should be made later in the day for the 
missing documents”, vagyis feltehetőleg a 
névsort keresték. „16:45 change the locks on 
the desk and file cabinets in Bang-Jensen’s 
office… instruction to re-install the original 
desk lock and to install a lock on the entrance 
door… countermanded temporary type knob 
lock was removed.” Cordier Papers, Box 175. 
Ennek fényében fontos igazán Bang-Jen-
sen 1958. július 7-én kelt távirata: „Please 
confirm promptly that all my papers and 
documents in my office will be left untouched.” 
Cordier Papers, Box 176. Augusztus 1-jén fe-
lelt a címzett (John McDiarmid): „It is not 
possible any longer to keep your former office 
vacant. I urgently request that you contact 
me immediately for removing your papers”. 
(Uo.) A papírok egyébként már korábban el-
kerültek onnan. A befejezés ismét Cordier-
hez kötődik: 1959. január 27-én írta Green 
(Chief of Department and Staff Services), 
hogy „the file cabinet has been fixed with a 
new combination lock, removed to your office 
and the combination given to you personally. 
Yesterday I checked over a good deal of 
materials which Mr. Bang-Jensen left at his 
desk.” Cordier Papers, Box 171.
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125 1957. december 18-án a személyzeti igazgató, 
McDiarmid (Deputy Director of Personnel) 
a Staff Council vezetőjének, K. K. Tsiennek 
írt levelében jelzi: „The SG regrets that he 
was absent from HQ on this day and had 
he be present he would have regarded these 
arrangements as unnecesarry.” Cordier 
Papers, Box 175.

126 UNARM S-0009-0002-09.
127 Hammarskjöld már 1957. november 15-én azt 

írta barátjának, Per Lindnek: „I am afraid 
I shall have to deny that any very effective 
quiet diplomacy is being conducted by 
our Prince…”. UNARM S-0009-0002-09. 
Ugyanebben a levélben olvasható: „Under 
Prince Wan’s benign Buddha smile Hungary 
is more or less forgotten.” Uo.

128 Tanulmányom írásával egy időben tudtam 
meg Jakab Pétertől, Magyarország bangkoki 
nagykövetétől, hogy 2016-ban több eseményt 
is szerveztek a külképviseleten Wan herceg 
emlékére, s a róla folyó kutatásokat Thaiföld 
volt külügyminisztere, Dr. Tej Bunnag végez-
te. Segítségét ezúton is köszönöm.

129 Az ENSZ-hez fűzött remények a Jelentés 
beterjesztése nyomán felerősödtek. 1957. 
szeptember 16-án hozott határozatában a vi-
lágszervezet ismételten elítélte a fegyveres 
intervenciót, a deportálásokat, megállapította 
a genfi konvenció és a párizsi békeszerződés 
megsértését, és ezek után nevezte ki Wan her-
ceget, hogy tegye meg a szükséges lépéseket 
„[to] achieve the objectives of the UN and to 
report”. UNARM S-0442-0139-06. A ma-
gyar reményekről lásd: Poór Edit – Cseh Ger-
gő Bendegúz: „Az ENSZ és Magyarország, 
1957”. Társadalmi Szemle, No. 50. (1995). 5., 
80–90. o.

130 Első alkalommal még közgyűlési elnökként 
kereste őt Kéthly Anna, Király Béla és Kő-
vágó József, 1957. január 23-án. UNARM 
S-0442-0139-06.

131 1957. december 13-án érkezett a távirat a fő-
titkárhoz Maléter peréről, s arra vezette ráa 
a már idézett megjegyzését: „Prince Wan?” 
Cordier Papers, Box 183.

132 Így például Jordan 1957. október 24-én a 
„Statements Relating to Hungary” című 

munkaanyagból küldött egyet a hercegnek: 
„It may be useful to prince Wan to have a 
copy.” UNARM S-0188-0006-0015.

133 A Közgyűlésnek 1957. december 9-én benyúj-
tott jelentése szerint: „I would have to proceed 
step by step and that should take time.” Ennek 
nyomán kapcsolatot keresett a magyar és a 
szovjet külügyminisztériummal, továbbá a 
magyar ENSZ-delegáció tagjaival, Horváth-
tal és Síkkal, akik azonban a memorandumát 
sem vették át. A Különbizottsággal a herceg 
nem vette fel a kapcsolatot, és adataim szerint 
az emigráció vezetőivel sem. Cordier Papers, 
Box 184.

134 Ez annál is különösebb, mert az amerikai 
ENSZ-delegáció vezetője, Henry Cabot Lodge 
1957. június 27-én a magyarkérdés támogatói 
nevében javasolta a közgyűlés összehívását, 
„as soon as it is practicable”. Cordier a kü-
lönböző személyes megbeszélései alapján úgy 
vélte, hogy „the views of many members seem 
to be… on suggestion that the Assembly might 
be reconvened around 10 September”. Cordier 
Papers, Box 183. Ezt meg is írta a hercegnek.

135 1958. április 25-én a főtitkár utasítására 
Protitch megküldte Wan hercegnek Fábián 
Bélának a politikai foglyokról és perekről, 
továbbá a – tudomása szerint – Szibériába és 
Kínába deportált magyar forradalmárokról 
szóló levelét. Cordier Papers, Box 184.

136 A Különbizottság 1958. január 9-i ülésén 
szóba kerültek a Magyarországon akkoriban 
folyó titkos perek, így Nagy Imre és Maléter 
elítélésének a lehetősége is. A már említett 
Walker (ausztrál diplomata, Shann helyettese, 
később ügyvezető elnök) szerint a „principal 
responsibility” azonban a különmegbízotté. 
(Uo.) A későbbiekben (január 18-án) talán 
azért vetette fel Walker, hogy a Különbizott-
ságnak „would resume its activity”, mert ag-
gályosnak tűnt a mind nyilvánvalóbb passzi-
vitás. Uo.

137 1958. június 21-én Jordan továbbította a Kü-
lönbizottság kommünikéjét a hercegnek, 
egyben jelezte: „[I will] be at your disposal 
for consultations with you if you so desire 
and stand ready to cooperate with you.” 
Cordier Papers, Box 182. Két nappal később 
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Jordan ismételten kereste, mivel „Several 
communications have been received at HQ 
relating to the question of Hungary. … It may 
interest you to have available the list prepared 
for this purpose.” UNARM S-0442-0139-06.

138 1958. június 19-én Bangkokban adta ki a köz-
leményét, amelyben inhuman actnek nevezte 
a kivégzéseket. UNARM S-0441-0192-0008-
00001.

139 A herceg válasza: „Special Committee is doing 
the right thing in collecting more information 
for report to the General Assembly.” Cordier 
Papers, Box 182.

140 1958. december 12-én született a döntés: 
„expression of thanks and appreciation might 
be regarded as impliedly terminating the 
mandate of Prince Wan…”. UNARM S-0884-
0011-00001-UC.

141 A Közgyűlés 1958. december 13-án kifejezte 
köszönetét Wan hercegnek, elítélte a magyar-
országi kivégzéseket és az érvényes ENSZ-
határozatok figyelmen kívül hagyását, egy-
ben „decides to appoint [Munro]”, és felkéri 
a főtitkárt „to provide the necessary facilities 
to assist Sir Leslie Munro”. UNARM S-0442-
0139-06.

142 1955. január 3-án ütötte a királynő lovaggá 
Munrót, így a címe Knight Commander of the 
Most Distinguished Order of Saint Michael 
and Saint George lett. UNARM S-0927-
0007-00012.

143 A kinevezésében elsősorban a reporting sze-
repelt, míg Wan hercegtől useful initiative-
okat is vártak. UNARM S-0884-0009-0011-
00001UC.

144 Az iratai között egyebek mellett egy hetven-
négy oldalas összegzés is található: „Trials and 
Sentences of Officials Held Prisoners by the 
Hungarian Government 1958.06.–1960.12”. 
UNARM S-0442-0140-0001-00001.

145 Munrót a National Lecture Bureau közvetítte 
ki előadóként, természetesen jutalékért. 
UNARM S-0927-0008-0001-0007. 1960 áp-
rilisából maradt fenn például egy ajánlkozó 
levél, a tárgyak említésén túl szerepelt ben-
ne, hogy „Available: Generally, Fee: Approx. 
600 USD, depending on date or location”. 
UNARM S-0927-0008-0001-0003.

146 Hámori még 1962-ben is rendkívül pontos át-
tekintést adott Munro számára a szeptember 
11-én kelt levelében, amely a Közgyűlésnek 
benyújtandó jelentés vázlataként is szolgált. 
Akkoriban a különmegbízott éppen világkö-
rüli utat tett: Sir és Lady Munro itineraryja 
is fennmaradt az iratok között, tehát minden 
bizonnyal az ENSZ közreműködésével foly-
tatták a Teherán–Karacsi–Bombay–Mani-
la–Hongkong–Tokió–Honolulu–San Francis-
co–New York alkotta utat. UNARM S-0927-
0002-0002-0007.

147 Jordan az 1960. január 4-én írt levelében 
elég cinikusan fogalmazott: „It may be 
sound to proceed on the assumption that no 
requirement will arise for the preparation 
of further special reports. In that case, the 
existing arrangements of relying solely on 
the services of Miss Hedervary may prove 
adequate. … If however, the question of Hun-
gary is not to be regarded as in effect a dead 
question … the present arrangements are, in 
my oppinion inadequate.” Cordier Papers, 
Box 183. A „dead question” pontos kifejezés: 
sok későbbi kivégzett élt még akkor, akik sor-
sáról aztán eljutottak a hírek New Yorkba.

148 Bibó Istvánéknak a Vácról a Markóba történt 
átszállításának és esetleges halálra ítélésének 
a híre éppúgy eljutott hozzá 1960 novemberé-
ben (Cordier Papers, Box 182.), mint a további 
kivégzésekről és a perekről szóló informá-
ciók, mégpedig elsősorban az International 
Commission of Jurists jóvoltából, amely fo-
lyamatosan figyelemmel kísérte a magyaror-
szági eseményeket. Az 1960-as részleges am-
nesztiáról pontosan állapították meg, hogy az 
elsősorban a volt sztálinisták rehabilitálását 
szolgálta (UNARM S-0927-0001-0003-0001 
UC), és a különféle híresztelések és a bosszú-
állás epizódjai sem kerülték el a nemzetközi 
jogászok figyelmét. De olyan általános kérdé-
sek is eljutottak Munróhoz, mint a téeszesítés: 
1961. március 1-jén írta a London Times, hogy 
„Hungarian Peasants Lose Their Lands”, s azt 
a munkatársai neki is megküldték. UNARM 
S-0927-0001-0001-0001UC.

149 Az Office of the Special Representative egy 
1960. november 30-iki levélváltás szerint 
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közel tízezer dollárból gazdálkodhatott. Jor-
dan utalt Cordier-nek arra, hogy folytatód-
nak az „arrangements for the continuation 
of work on Hungary”. Munrónak jelentenie 
kellett a special developmentsről, a főtanács-
adója azonban hozzátette még 1960. január 
4-én: „I doubt – to put it mildly – whether 
any sound report can be prepared on special 
developments.” Cordier Papers, Box 183.

150 Ennek a dokumentációja is az iratok között 
található. UNARM S-0927-0001-0001-
0001UC.

151 Az egyik dokumentum szerint: „Attitude 
of Sir Leslie Munro is itself a factor in the 
situation.” UNARM S-0884-0009-0011-
00001UC.

152 1959. október 22-én utalt Jordan Cordier-nek 
a kongresszus demokrata párti vezetője, John 
McCormack által írt, a New York Timesban 
megjelent cikkre, amely szerint „failure of the 
UN to keep alive the issue of communist rule 
in Hungary had cost the lives of more than one 
hundred foes of the regime”. (Cordier Papers, 
Box 183.) Továbbá „one hundred executions 
have taken place this year in Hungary, due 
in part to lack of vigilance on the part of the 
UN”. (Uo.) A Neue Zürcher Zeitung neveket 
is közölt, akárcsak a Reuters. (Uo.) 1959. szep-
tember 15-én továbbította Héderváry Klára 
Munrónak a Rab Nemzetek által összeállított 
összegzést, amely az 1956 óta meghozott va-
lamennyi ítélet listáját tartalmazta. UNARM 
S-0927-0001-0001-0001UC.

153 „Seven boxes of petitions… are being sent to 
your office for retirement.” Ugyanitt volt a 
„Copy of letter acknowledging petitions, sent 
to over 50 adresses”. UNARM S-0921-0001-
0005-0012.

154 1962-ben a Közgyűlés 92 tárgyköre közül a 
magyarkérdés a 85. volt. A magyar ENSZ-
képviselő, Csatorday Károly tiltakozott is 
a kérdés napirenden tartása ellen, utalva 
Munro 12.000 dolláros fizetésére is. UNARM 
S-0927-0002-0004-0001UC.

155 Munro számára ez különösen kellemetlen 
volt, mert „szakértője” volt ennek a területnek 
is; mint írta, „to my considerable surprise and 
concern” értesült arról, hogy Magyarország 

tagja lett a „Peaceful Uses of Outer Spaces” 
bizottságnak. UNARM S-0927-0001-0007-
0001UC.

156 Ennek a legteljesebb feldolgozását lásd: Borhi 
László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Bu-
dapest: Osiris Kiadó – MTA Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont, 2015. Fontos isme-
retekhez lehet jutni a tárgyalásokat folytató 
Radványi János könyvéből is: Radványi Já-
nos: Hungary and the Superpowers. Stanford, 
CA: Hoover Institution Press, 1972.

157 1962. szeptember 10-én Kenneth Keating sze-
nátor egy tévéadásban utalt erre: „disturbing 
rumors that our government is negotiating a 
deal with the Soviets…”. UNARM S-0927-
0002-0007-0001UC.

158 1962. november 26-án írta Munro Dean 
Rusknak (Secretary of State): „I regret very 
much that you are unable to see me this 
week.” Utalt az ENSZ-beli megbízatására, 
továbbá arra, hogy a „magyar ügy” az utolsó 
napirendi pont a Special Political Committee 
előtt, míg „much anxiety” tölti el, amikor 
az amerikai kormány politikájára gondol. 
UNARM S-0927-0008-0003-0001UC.

159 A Munrót bemutató cikkében Pierre J. Huss 
1960. május 5-én watchdognak nevezte a 
különmegbízottat, aki „bites the Kremlin 
oppressors of Hungary at every opportunity”. 
UNARM S-0927-0008-0009-0001UC. 
Ugyanakkor egy „UN in Action” című tévé-
műsorban, éppen 1959. november 25-én, a kö-
vetkezőképpen jellemezte a különmegbízotti 
tevékenységét: „I asked him [the Hungarian 
UN delegate] to intervene with his government 
to stop secret trials, to declare amnesty. I do 
not think anything substantive has been done 
in this matter.” Amikor az információiról 
kérdeztek, azt válaszolta, hogy az „official 
Hungarian statements and publications” 
jelentik a kivégzésekről, a perekről való is-
meretei forrását, illetve azét is, hogy a szov-
jet csapatok még Magyarországon vannak. 
Következtetése ez volt: „Hungarian people 
must know we have not forgotten them.” 
Ugyanebben a műsorban megszólaltatták Jo-
seph Lash ENSZ-tudósítót is, aki Munro 
jelentése kapcsán a csalódottságának adott 
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hangot, amiért az „does not contain much 
information”. Munro honoráriuma 150 dollár 
volt a szereplésért, amit pontosan be is hajtott, 
amint az a levelezésből kitűnik. UNARM 
S-0927-0008-0010-0001UC.

160 „I travelled with great confort with one of the 
Corporation’s private planes” – írta Munro 
William Whitefordnak, a Gulf Oil Co. elnö-
kének 1960. június 13-án. UNARM S-0927-
0006-0011-0001UC.

161 Az ENSZ-beli titkárnője, Nora Fuchs írta pél-
dául W. R. Birdnek, a Lions Club Internatio-
nal Chicago vezetőjének: „Sir Leslie Munro 
has instructed me to write you with reference 
to his fee attending your Convention in 
Atlantic City on June 23. He suggests a fee of 
USD 900 plus travelling expenses from New 
York.” UNARM S-0927-0008-0007-0001UC. 
Rotary Cluboktól a Shell Co.-ig terjedtek a 
meghívásai, a „Speaking Engagements Files 
1959–1961” négy vaskos dossziét töltenek 
meg. Többször bukkan fel olyan megjegyzés: 
„I have not received a cheque” (Uo.), illetve 
„cab fare 12.00 USD”, a „suggested topics” 
listája pedig nem sejteti, miféle különmegbí-
zott volt: „UNEF force, Middle East, Syria–
Turkey dispute”, stb. (Uo.) A beérkezett leve-
lek többségében mindezzel együtt különmeg-
bízotti címén szólították.

162 „Two broiled pork chops… two Martini”. 
UNARM S-0927-0008-0010-0001UC.

163 UNARM S-0927-0008-0011-0001UC.
164 Robert Munro érdekében a nagybácsi egyene-

sen a miniszterelnöknek írt levelet. UNARM 
S-0927-0008-0001-00001UC.

165 Oldsmobil, 1960.
166 Igen jelentős iratmennyiség foglalkozik 

Munrónak a Bankers Trust Co. számára foly-
tatott tevékenységével (ahol befektetési szám-
lát is nyitott) és az annak részét képező kö-
zel-keleti útjával. 1960. április 8-án például a 
későbbi kuvaiti pénzügyminiszterrel, Szabáh 
al-Ahmad al-Dzsábir asz-Szabáh sejkkel ta-
lálkozott, hogy az „Investments for the Royal 
Family” ügyében felhívja vendéglátója figyel-
mét a vállalat kínálátára a „well established 
businesses in the free world” területén. Ko-
rábban a British Petroleum elnökével, Lord 

Starthalmonddal (Sic!) találkozott. Lady és 
Sir Munro „on behalf of the bank” (UNARM 
S-0927-0007-0003-0001UC) utazott, illetve 
jelentős olajtársaságok képviseletében, ahogy 
az „outline of the operations of American 
Independent Oil Company” dokumentumai 
sejteni engedik. (Uo.) Jordannak a magyar 
ügyben írott táviratait a „c/o Kuwait Oil Co.” 
címre irányították, ott olvashatott Munro a 
magyarországi vérbosszúról. A dossziéban 
ebből az időből viszont a következő címmel 
található irat: „Suggested Discussion with 
the Ruler of Kuwait as a Basis for a Banking 
Relationship with Bankers Trust Company”. 
UNARM S-0927-0007-0012-0001UC.

167 Az ENSZ-megbízatásból eredő költsége-
it is igen pontosan számolta el Munro a 
„honorarium and travel expenses” bontásá-
ban, például 1961. szeptember 5-én. Ugyan-
így járt el 1961. május 22-én is, amikor 28 nap 
különmegbízotti munka honoráriumaként fel-
vett 1400 dollárt (továbbá jelentős költségtérí-
tést). UNARM S-0927-0008-0001-0001UC.

168 1960. február–márciusban készültek a 
„Communications to Munro who is in Kuwait, 
Egypt, etc.” anyagai, egyebek mellett az 1960. 
február 9-én kelt áttekintés az újabb magyar-
országi kivégzésekről. UNARM S-0927-
0001-0001-00001UC.

169 United Nations: Hope for a Divided World. 
New York, NY: Henry Holt & Co., 1961. A 185 
oldalas kötetben mindössze 3 oldalon említet-
ték Magyarországot (33–34., 170. o.). Ugyan-
akkor a kiadóval folytatott tárgyalások, szer-
ződések, kritikák megtalálhatók a dossziékban.

170 Lásd a 43 oldal terjedelmű „Correspondence 
re: Income Tax Clearance for Sir Leslie 
Handed by the Bankers Trust, 1960”. 1959. 
augusztus 10-én a Batter & Batter cég mun-
katársa írta „It is my intention to treat as 
non-taxable income all your income from the 
Bankers Trust Co.” UNARM S-0927-0007-
0008-0001UC.

171 Barry Gustafson: Kiwi Keith. A Biography of 
Keith Holyoake. Auckland: University Press, 
2007. 173. o.

172 1962. szeptember 13.: „One case Teachers 
Scotch 21.00, one case Berry Gin 9.50, one 
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case Seagram’s V.O. 18.00 Please deliver 
unopened to Room 1801.” Az „informal re-
ception” meghívottjai között volt Jordan, 
Protitch, Fuchs (Munro titkárnője), Héderváry 
Klára, Mr. és Mrs. Pásztor, Myer Cohen és né-
hányan mások. UNARM S-0927-0002-0003-
0001UC.

173 1960. november 25-én így írt a főtitkárnak: 
„… you propose to consult on certain matters 
with three past presidents of the Assembly. 
The omission of my name from the list will be 
widely observed. You, of course, have your 
reasons for this, which I can surmise, but 
none of these has been communicated to me.” 
UNARM S-0927-0008-0007-0001UC.

174 A kinevezéséről szóló sajtóközlemény is az 
iratok között található; a kiadás időpontja 
1961. április 26. UNARM S-0927-0006-
0001-0001UC.

175 „Termination of the tasks entrusted to him 
may be implied rather than explicitely stated” 
– írták óvatosan még 1962. december 5-én is. 
UNARM S-0884-0009-0011-00001UC.

176 1962. május 13-án írta a New York Herald 
Tribune, hogy U Thant megválasztásának 
a feltétele volt a magyarkérdés lezárásával 
kapcsolatos deal a szovjetekkel. Az iratok 
között szerepel a „Mozgalom a Magyar Nem-
zet Védelmére az ENSZ-ben” elnevezésű 
szervezet egy kiáltványa (1962. október 23.), 
illetve egy angol nyelvű sajtóközlemény, 
amelyet Eckhardt Tibor, Varga László és 
mások is aláírtak. A Magyar Bizottmánynak 
a magyar helyzet kapcsán megjelent hatol-
dalas jogi szakvéleményét ugyancsak Varga 
László jegyzi. UNARM S-0927-0001-0001-
00001UC.

177 Noha csak 1963-ban jutott el Budapestre, 
már 1961. december 7-én – nem sokkal elődje 
halála után – Jordan feljegyzést küldött egy 
esetleges budapesti látogatás ügyében. Sze-
repelt benne „Munro’s defined and limited 
mandate” és az addig benyújtott három je-
lentése, majd hozzátette: „it is difficult to see 
that the preparation of further report will be 
feasible”. Cordier Papers, Box 183.

178 1961. december 7-én a FranceSoir említette a 
látogatás lehetőségét, s annak nyomán 1961. 

december 31-én írta Munro U Thantnak: „I 
am interested in the veracity of this news 
which has naturally taken me by surprise 
and given me concern”, amiért a főtitkár el-
fogadott egy magyarországi meghívást. Az 
iratok között ott található Stavropulos és Jor-
dan elemzése a főtitkár felelősségéről és le-
hetőségéről, amely sokkal jelentősebb, mint a 
különmegbízotté; U Thant egy jogi áttekintést 
is adott a magyarkérdés 1956 és 1961 közötti 
állásáról, és azt Munrónak és Chakravarthi V. 
Narasimhan főtitkárhelyettesnek is elküldte. 
UNARM S-0268-0004-0005-0001.

179 A Rab Nemzetek képviselete dokumentációt 
állított össze a magyarkérdés megoldatlansá-
gáról, és Varga László újabb jogi érveléssel 
fordult a főtitkárhoz. UNARM S-0291-0009-
0001-00001.

180 Stavropulos 1961. december 11-én adott jogi 
szakvéleményt Munro mozgásteréről, illet-
ve a különmegbízott korábbi ellenállásáról, 
amikor Frederick Henry Boland (a BT elnöke) 
budapesti látogatása került szóba. Az érvelés 
a főtitkár 1956. december 12-i felhatalmazá-
sára utal, amely szerint „any initiative that 
he deems helpful”, az ő hatáskörébe tartozik. 
Stavropulos utalt a Különbizottságra is, sőt 
annak az időről időre kiadandó [!] jelentéseire 
is, de mint írta, a főtitkár birtokában „specific 
mandate” van, így szabad a mozgástere. U 
Thant ezután levelet írt Munrónak, amely 
Stavropulos érvelésén alapult. UNARM 
S-0884-0009-0011-00001 UC.

181 A Közgyűlés a határozatban „deplores the 
continued disregard by the USSR and present 
Hungarian regime of the GA resolutions 
concerning Hungary”. Uo.

182 1962. december 8-án írta Jordan Narasinhan-
nek, hogy az amerikaiak hozzájárulnának a 
főtitkár budapesti utazásához, amennyiben 
bizonyos feltételeket a magyar fél teljesítene. 
Egyúttal áttekintést adott a korábbi kezde-
ményezésekről – Hammarskjöldéről, a Kü-
lönbizottságéról, Wan hercegéről, Munróéról 
– mint „abortive” kísérletekről, majd hozzá-
tette: „the dignity of the UN will not be served 
if the question drags on”. Ebben az összefüg-
gésben Munrónak a közgyűlési határozatok 
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maradéktalan betartásához való ragaszkodása 
a főtanácsadó számára a megoldás akadályát 
jelentette. Uo.

183 Különösen annak fényében, hogy a látoga-
tása idején még voltak politikai foglyok Ma-
gyarországon, mint ezt az ENSZ-hez intézett 
táviratok is egyértelművé tették. (UNARM 
S-0442-0140-0001-00001.) A főtitkár be-
szédet mondott egy fogadáson, az Akadé-
mián, valamint távozásakor, a repülőtéren. 
UNARM S-0883-0004-0010-00001 UC.

184 „Memorabilia, SG’s visit to Hungary”. 
UNARM S-0975-0030-0001-00001 UC. Az 
1963. július 18-i „Note for File” tartalmazza 
ugyanakkor a látogatás ellen tiltakozó táv-
iratokat, petíciókat. UNARM S-0884-0009-
0011-00001 UC.

185 „Private Papers of the SG U Thant prior to 
November, 1961”. UNARM S-0890-0008-
0001-00001 UC.

186 1963. április 11-én Oscar Schacter, a director of 
Legal Division küldte meg a jogi szakvélemé-
nyét a főtitkárhelyettesnek, Omar Loutfinak a 
4. számú 1963-as törvényről. Az amnesztiát 
jellemezve ezt írta: „comprehensive… various 
categories of crimes… there are number[s] 
of exceptions in the amnesty, some of which 
apply particularly to the insurrection of 
1956”. A mellékletei ugyancsak bőségesen ki-
térnek a magyarországi helyzetre, összevetik 
az újabb amnesztiarendeletet a korábbiakkal 
(1959, 1961). UNARM S-0884-0009-0011-
00001 UC.

187 Ettől kezdődően a „political prisoners” ügye, 
amellyel megkeresik a világszervezetet, a ma-
gyar „domestic jurisdiction” része lett. Tessék 
oda fordulni – volt az ENSZ titkárságának a 
válasza. UNARM S-0291-0009-0001-00001.


