
SZÖRÉNYI ATTILA

A brit-magyar diplomáciai kapcsolatok 
és a Sanders-ügy, 1949-1953

Edgar Sanders nevét az 1950 februárjában, nyilvános tárgyalással lezajlott budapesti 
Standard-per kapcsán ismerhette meg a közvélemény. Sanders a pernek -  a magyar 
Geiger Imre és Radó Zoltán, valamint az amerikai Robert Vogeler mellett -  egyik fő
vádlottja volt. A brit állampolgár Sanderst a külföldi tulajdonos küldte a Standard Vil
lamossági Rt. híradástechnikai céghez pénzügyi ellenőrként. Az 1949. novemberében 
történt letartóztatásával kezdődött diplomáciai akciók és reakciók nyomán az Egye
sült Királyság és Magyarország közötti viszony a mélypontra süllyedt. Egyetlen sze
mély -  Edgar Sanders -  sorsa, és a hozzá köthető események messzemenő hatást gya
koroltak nemcsak a diplomáciai, hanem a gazdasági-kereskedelmi, sőt, kulturális 
kapcsolatokra is. A Sanders-ügy által meghatározott majdnem 4 éves időszak folya
mán a magyar-brit kapcsolatokon immár egyértelműen eluralkodott a hidegháború 
szelleme.

Az esetet vizsgálva a két állam diplomáciájának egy eddig jószerivel ismeretlen fe
jezete tárul fel, és megfigyelhető az is, hogyan hatottak egy konkrét ügy lefolyására az 
ország hatalmi és éppen aktuális belpolitikai viszonyai, sőt, a világpolitika állása is.

(Első reakciók és próbálkozások) 1949. november 22-én Hannah brit konzul „megle
hetősen ideges hangon” jelentette be a magyar Külügyminisztérium protokoll osztá
lyán, hogy egy nappal korábban eltűnt Edgar Sanders brit állampolgár, akit valószí
nűleg letartóztattak. A konzul érdeklődött holléte felől és jelezte, hogy meg kívánja 
látogatni.1

A konzuli látogatás után két nappal Béréi Andor külügyi államtitkár levélben kö
zölte a brit követséggel, hogy „a hatályos törvények nem teszik lehetővé letartózta
tásban lévő gyanúsítottak látogatását.”2 Másnap Geoffrey Arnold Wallinger, Nagy- 
Britannia budapesti követe Bereihez intézett levelében elutasította azt az érvet, hogy 
a látogatási tilalom oka a nyomozás pillanatnyi állásában keresendő, és kifejezte re
ményét, hogy rövid időn belül lehetőség nyílik rá.3

Wallinger követ hiába kereste fel november 29-én személyesen -  humanitárius el
vekre és nemzetközi normákra hivatkozva -  Béréi államtitkárt, majd december 12-én 
Kállai Gyula külügyminisztert is: az engedély kiadását megtagadták.4 Eredménytelen 
maradt az is, hogy Bolgár londoni magyar követet bekérették a Foreign Office-ba.5

Mivel a kívánt eredményt nem sikerült elérni, az angol fél taktikát változtatott, és 
„hathatósabb” -  a Londonban éppen folyó brit-magyar kereskedelmi-pénzügyi tárgya
lássorozat által kínált -  eszközhöz nyúlt.6 1949. december 19-én Wallinger bejelentet
te Béréi államtitkárnak, hogy kormánya megszakítja, és egészen addig szünetelteti a 
tárgyalásokat, míg a konzul nem beszél Edgar Sanders-szel, és meg nem győződik ró
la, hogy megfelelő bánásmódban részesül.'

December 24-én (!) a Belügyminisztérium közleményben8 adta hírül, hogy az Ál
lamvédelmi Hatóság letartóztatásában lévő Vogeler, Sanders és Geiger vezette „kém- 
és szabotáló szervezet bűnös tevékenységét a vizsgálat feltárta.” Ezután a kommüni
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ké Sanderst mint „az angol kémszervezet titkos tagját” említi, és megállapítja, hogy 
a „a gyanúsítottak részletes beismerő vallomást tettek.”

Szintén december 24-én a Külügyminisztérium is nyilatkozatot9 adott ki, válaszul 
a kereskedelmi tárgyalások 19-én történt megszakítására. Ebben „a leghatározottab
ban visszautasítja” a brit kormánynak azt a „kísérletét,” hogy „egy kémkedésben ré
szes angol állampolgár számára a magyar törvényektől eltérő különleges eljárást, és 
végső fokon büntetlenséget erőszakoljanak ki.” Mint láttuk, szóba sem került az ügy
gyei kapcsolatos diplomáciai párbeszédben, hogy Sanders esetleg ártatlan lenne. 
A közlemény sajátos módon úgy értelmezte a konzuli látogatás igényét, hogy az a 
büntetés elengedésének követelésével lenne azonos értékű. Befejezésül a nyilatkozat 
megállapítja, hogy „a magyar-angol gazdasági kapcsolatok fenntartása Nagybritan- 
niának [sic!] nem kevésbé érdeke, mint Magyarországnak.”

26-án Wallinger követ egy Bereinek címzett levélben10 reagált a Belügyminiszté
rium közleményére. Levelében egyrészt leírja: a közlemény szövegéből arra követ
keztet, hogy a nyomozás lezárult, így nincs többé akadálya a konzuli látogatásnak 
Sandersnél. Másrészt visszautasítja a kommüniké „tendenciózus” állításait, melyek 
előre ítéletet mondanak egy brit állampolgárt, és rossz színben tüntetik fel Őfelsége 
kormányát.

1950. január 2-án a brit követség jegyzékben11 tiltakozott a december 24-i külügy- 
minisztériumi közlemény azon kitétele ellen, hogy az angolok „büntetlenséget” akar
tak volna kierőszakolni Sandersnek, hiszen mindössze annyit kértek, amennyi normá
lisan elvárható lenne.

Februárig nem is volt az ügyben lényeges diplomáciai fejlemény. Február 3-án meg
született a magyar válasz12 a brit jegyzékre. A válasz lényege, hogy „a Külügyminisz
térium csak a valóságot állapította meg” 1949. december 24-én, és hogy a brit követ
ség ne próbálja „elhomályosítani a kérdés lényegét”. Erre február 13-án brit viszont
válasz12 érkezett, mely „sajnálattal megállapítja”, hogy a 3-i magyar jegyzék „nem ad 
választ a kérdésre,” és ebből angol részről arra következtetnek, hogy a „magyar kor
mány azért nem adott kielégítő magyarázatot, mert nem tud.”

Szintén február 3-án jutott hivatalosan is a brit kormány tudomására,14 hogy per 
készül. Miután 10-én az igazságügyi minisztérium közleményéből az is kiderült15, 
hogy a tárgyalást 17-ére tűzték ki, felgyorsultak az események. Még aznap Hannah 
brit konzul és Young követségi titkár összesen 3 alkalommal járt bent a Külügy
minisztériumban. Young a részletek felől érdeklődött16, a konzul pedig „elég agresz- 
szív” módon szinte követelte, hogy jelöljék meg az időpontot, amikor meglátogathat
ja Sanderst17.

Wallinger február 3-án és 11-én jelezte Bereinek18 , hogy jogi tanácsadót küldenének 
Sanders védelmére. Béréi elutasító álláspontja ellenére 12-én már levélben tudatta 
Bereivel — „bár [előző nap] Béréi válasza nem volt valami bíztató” -  a felkért ügyvéd 
személyét (J. M. G. Griffith-Jones, aki a nürnbergi perben is részt vett jogi tanács
adóként).19 Wallinger levelében utalt arra, hogy „még a hitleri Németországban is le
hettek Dimitrovnak saját ügyvédei”. Béréi válaszában közölte: „a magyar jogszabályok 
nem adnak módot arra, hogy ... [egy külföldi ügyvéd] bármilyen formában is részt ve
hessen a védelemben”, majd hozzátette: „Nagyon különös ... hogy [a követ] a Magyar 
Népköztársaság kormánya elé a hitleri német kormány példáját állítja.”20

A 11-i látogatáson Wallinger is „sürgősen és nyomatékosan kérte,” hogy azonnal 
beszélhessen a konzul Sanders-szel, mivel a nyomozás már nyilvánvalóan lezárult. 
A brit követ ezután kérte a vádirat Sanders-re vonatkozó részének közlését. Mire
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Béréi válasza az volt: majd, ha nyilvánosságra kerül. Wallinger ezenkívül kérte né
hány angol tudósító beutazásának lehetővé tételét. Béréi erre azt felelte: kérjenek ví
zumot, és majd megvizsgáljuk, hogy „beengedhetünk-e egyeseket” közülük. Wallin
ger belépőket is kért a tárgyalásra a követség részére. Béréi válasza úgy szólt: az 
angol követségnek nincs joga képviseltetni magát, de udvariasságból ezt a kérést tel
jesíteni fogják [kiemelés: Sz. A.]. A látogatás végén Béréi megjegyezte, hogy „külö
nösnek tartj[á]k ... ezt a nagyfokú érdeklődéit], amit csak avval lehet magyarázni, 
hogy ... a hírszerző szervek ... nagy súlyt helyeztek [Sanders] szolgálataira és nyil
ván demonstrálni akarják, hogy nem hagyják cserben.”

Az angol tisztviselők végül valóban jelen lehettek a tárgyalóteremben21 , bár a be
lépőket csak az utolsó pillanatban22 kapták kézhez...

(A diplomáciai kapcsolatok mélypontja) Az 1950. februárja és májusa közötti idősza
kot joggal nevezhetjük a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok mélypontjának.23 Ez a 
helyzet a Standard-pernek és Sanders perben játszott szerepének közvetlen következ
ményeként állt elő. A normális kapcsolatok szinte teljes hiánya és az egymással 
szemben hozott adminisztratív intézkedések jellemezték ezt a periódust.

A Standard-per ítélethirdetése,24 1950. február 21. estéjén a brit kormány kemény 
hangú közleményt tett közzé25. Ebben Sanders „úgynevezett” vallomását torzítások 
és hazugságok egyvelegének” minősítik, mely „Őfelsége kormányának meggyőződé
se szerint a rosszindulatú kihallgatási technikának köszönhető.” Bizonyítékként meg
említik Sanders beszédének „szokatlan szóhasználatát és azt a természetellenes igye
kezetét, mellyel saját elítéltetését akarta biztosítani”. A közlemény ezután hozzáteszi, 
hogy „most már nyilvánvaló az ok,” miért nem találkozhatott a konzul Sandersszel: 
„nehogy [Sanders] felfedje, hogyan bírták rá” erre a vallomásra.

A perrel kapcsolatos magyar lépések sem várattak magukra: szintén 23-án, (két 
nap sem telt el az ítélethirdetés óta!) jegyzéket26 intéztek a brit kormányhoz a perben 
felmerült vádakkal szoros összefüggésben. A jegyzék egyelőre elsősorban „kérdése
ket” fogalmazott meg, melyek stílusa figyelemre méltó. Felvetették, hogy miután a 
tárgyaláson „kétségbevonhatatlan módon bebizonyosodott, hogy a magyar hatósá
goknak Sanders-szel mint kémmel és szabotőrrel szemben alkalmazott összes intéz
kedései teljes mértékben indokoltak voltak, a magyar kormány felteszi a kérdést; nem 
tartja-e helyénvalónak a brit kormány, hogy a tényekkel számolva revízió alá vegye 
az angol-magyar kereskedelmi tárgyalások megszüntetését bejelentő közlését.” 
Southby kereskedelmi és Capron helyettes katonai attasék ügyében, akik a perben 
mint Sanders felsőbb „kémkapcsolatai” jelentek meg, a jegyzékben a magyar kor
mány szintén „felteszi a kérdést,” hogy „hajlandó-e a brit követség a fenti tényekből 
logikusan folyó következtetéseket az említett személyekkel kapcsolatban levonni.” 
A jegyzék a budapesti British Council „Magyarország érdekeit veszélyeztető tevé
kenységéről” is szót ejt. A jegyzék az angol követség létszámát, -  mely a háború előt
tinél lényegesen magasabb volt -  is sérelmezte. Mivel „a tárgyalás során nyilvánva
lóvá lett, hogy ennek az aránytalanul nagy követségi apparátusnak fenntartása milyen 
célokat szolgál”, a magyar fél „kéri a brit kormányt, hogy a létszám redukció kérdé
sét sürgősen tegye megfontolás tárgyává” . Ehhez hozzátették, hogy a követségen „43 
magyar állampolgár van alkalmazásban, akik túlnyomó többségben a levitézlett régi 
fasiszta rendszer hívei” . A magyar kormány megint csak „felteszi a kérdést, ... he-
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lyénvalónak tartja-e” a brit fél, hogy „nagy számban olyan magyarokat] alkalmazza
nak, akik köztudomás szerint a magyar népi demokrácia ellenségei”.

A tömör brit válasz leszögezte, hogy a követség ,jelen körülmények között nem 
foglalkozhat javaslatokkal és kérésekkel” . A magyar Külügyminisztérium azonban 
„konkrét” válaszokat várt, amit 28-án jegyzékben a követség tudomására is hoztak. 
Angol válasz ezután sem érkezett, ezért Sík Endre, a Külügyminisztérium Politikai 
Főosztályának vezetője március 8-án bekérette27 Young angol követségi titkárt, és 
közölte vele, hogy érdemleges brit válasz előtt a magyar kormány nem akar intézked
ni. Young kitért a válasz elől.

A lavina másnap, 9-én indult el, amikor a magyarok, jegyzékben28, most már nyíl
tan felszólították a brit felet a két szóban forgó attasé (Southby és Capron) visszahí
vására, valamint a British Council budapesti intézetének bezárására. Ez utóbbit saját 
hatáskörében a magyar kormány úgy „segítette elő,” hogy visszavonta az intézet dol
gozóinak tartózkodási engedélyét. A jegyzék ismét nehezményezte a követség dolgo
zóinak magas számát, és ezt az alkalmat ragadták meg arra is, hogy tiltakozzanak az 
ítélethirdetés estéjén kiadott angol közlemény „kormánynyilatkozathoz nem méltó 
kitételei” és a „légből kapott rágalmak” ellen.

Young titkár már másnap bejelentette29 a Külügyminisztériumnak, hogy a jegyzék 
felszólításainak eleget tettek. Mindazonáltal a britek hivatalos tiltakozást is benyúj
tottak.30 Ez cáfolta a tárgyaláson a brit diplomatákat és a British Councilt ért vádakat, 
és közölte, hogy azoknak angol megítélése nem változott. A britek végül leszögezték: 
mivel a Council kizárólag kulturális célokat szolgál, annak betiltását „nem tekinthe
tik másnak ..., mint a Magyarország és az Egyesült Királyság közti kulturális kapcso
latok szándékos megszakításának” .

A kiutasításokra adandó érdemi brit választ nyilvánvalóan hosszas mérlegelés 
előzte meg, hiszen majd másfél hónap múltán, 1950. április 24-én született meg. Eb
ben a britek emlékeztető31 formájában, utalva a március 9-i magyar lépésekre, köve
telték Aczél János londoni magyar követségi attasé visszahívását és a londoni Magyar 
Kulturális Intézet bezárását.32

A magyar fél erre május 18-án Eborall, Smith és Jenkins követségi titkárok33 visz- 
szahívását követelte, mégpedig szoros, 5 napos határidővel.34 (Figyelemre méltó, 
hogy egy személy kiutasításáért a magyarok rögtön hármat nyilvánítottak nemkívá
natossá, így saját eszközeikkel lendítve előre az angol követségi létszámcsökkentés 
ügyét.)

Ezúttal a britek is gyorsan reagáltak. Másnap, 19-én, a három angol diplomata ki
utasítása miatt a Foreign Office Nagy János követségi attasét nyilvánította35 persona 
non gratává. A május 23-i kiutasítási határidő miatti tiltakozásukat pedig úgy nyoma
tékosították a britek, hogy Nagy esetében ugyanezt a dátumot szabták meg.

A Kállai által vezetett Külügyminisztérium erre május 22-én, a határidő lejárta 
előtti napon nem kevesebbet vetett fel36 jegyzékében, mint azt, hogy amennyiben Na
gyot valóban kiutasítja a brit fél, úgy a magyar kormány indítványozni fogja: a két 
követség létszáma legyen egyenlő. Ez nyilvánvaló fenyegetés volt, és az adott idő
pontban az angol követség alkalmazottai mintegy 80%-ának, körülbelül 40 főnek a 
kiutasítását jelentette volna (a követségek létszámaránya 49:10 volt).

Ez a „felvetés” már csak egy lépésnyire volt a diplomáciai kapcsolatok teljes meg
szakításától. Látható, hogy az 1950. március 9-ével megindult egymással szembeni 
adminisztratív intézkedések örvényként rántották a mélybe a két ország viszonyát, 
mely így május második felében a mélypontra jutott.
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Közben egy újabb olyan tényező bukkant fel az angol-magyar diplomáciában, 
melynek megoldása a Sanders-ügytől függött. Március 6-án a brit követség jegyzék
bem7 tiltakozott a magyarországi angol tulajdonú vállalatok (Shell, Hutter és Lever, 
Ruggyantagyár, Cémagyár, Fonalgyár) államosítása és a kártérítés elmaradása miatt. 
A május 9-i magyar válasz38 leszögezte, hogy a magyar kormánynak mindaddig nem 
áll módjában kompenzációt fizetni, amíg a kereskedelmi kapcsolatok szünetelnek, 
mivel export nélkül nem áll rendelkezésre a kártérítéshez szükséges összeg angol 
fontban.

így a Sanders-ügy 1950. májusáig ürügyül szolgált öt brit diplomata kiutasításá
hoz, a British Council bezáratásához és az államosítás miatti kártérítés elmaradásá
hoz. Ráadásul Sanders még mindig Budapesten raboskodott. A mérleg egyértelműen 
negatív volt a szigetország számára, és nyilvánvalóvá vált, hogy céljaik érdekében 
más taktikát kell alkalmazniuk.

(Sanders „kiárusítása”) 1950. május 26-án Wallinger Béréinél tett látogatásán39 be
jelentette, hogy a brit követség létszámát 35 főre csökkentik 40 (Ez 34%-os csökke
nést jelentett). Sanders szabadon bocsátása fejében pedig hajlandóak a pénzügyi és 
kereskedelmi tárgyalások megújítására (azonban ajánlatukban nem mulasztják el 
megemlíteni a magyarok által fizetendő kártérítésre vonatkozó megbeszéléseket 
sem). A javaslatban szerepelt még kölcsönös vízummegadás az újonnan kinevezett 
diplomaták részére, valamint Nagy János kiutasításának visszavonása.

A kereskedelmi tárgyalások megújítása valóban időszerű lett volna. Az 1949-es 
267 millió Ft értékű Nagy-Britanniába irányuló magyar exportnak szinte nyoma sem 
maradt (1950-ben mindössze 12 millió Ft-ot tett ki, és ezt is csak azért, mert még 
1949-ben lekötötték)41. Pedig a „népi demokráciának” égető szüksége lett volna a 
valutabevételekre.42 (Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy a II. világháború után sú
lyos gondokkal küszködő angol gazdaság számára sem lett volna teljesen érdektelen 
a Hazánkkal való kereskedelem. Főleg a magyar mezőgazdasági termékeket vették 
szívesen.) Mégis: a 26-i javaslat átadása után Béréi finoman tudtára adta 
Wallingemek, hogy a magyar fél ennél nagyvonalúbb ajánlatot remél, mely magában 
foglalná a Németország angol övezetében lévő magyar javak visszaszolgáltatását. 
Másképpen fogalmazva: a magyar kormány egyértelművé tette, hogy a Sanders- 
ügytől elsősorban gazdasági hasznot remél.43

Miután a diktátumként is értékelhető kívánságok teljesültek, a magyar vezetés egy
re inkább konkrét feltételeket szabott Sanders szabadon bocsátásáért. Az első időben 
ezek szinte kizárólag gazdasági természetűek voltak, ami azt eredményezte, hogy 
Sanders sorsa tárgyában gyakorlatilag piaci alkudozáshoz hasonló folyamat kezdő
dött. A konzuli vizit, melynek elmaradása miatt 1949. decemberében London meg
szakította a pénzügyi és kereskedelmi tárgyalásokat, többé nem képezte alku tárgyát. 
Az erőfeszítések kizárólag Sanders kiszabadítására irányultak.

1950. június 13-án Béréi Andor bekérette44 Wallinger követet, hogy közölje a má
jus 26-i brit javaslatokkal kapcsolatos magyar álláspontot, mely gyakorlatilag a felté
telek ismertetését jelentette. A kommunista vezetés a kereskedelmi tárgyalások (Bu
dapesten történő!)45 újraindítása mellett a németországi és ausztriai brit megszállási 
zónákban található magyar vagyontárgyak visszaszolgáltatását kívánta, és azt, hogy 
az Angliában ún. „Custodian” (-gondnokság) alá helyezett magyar javakat46 a brit 
kormány a pénzügyi tárgyalások befejeztéig ne használja fel egyoldalúan.
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A brit fél június 26-i válaszában47 közölte, hogy Sanders szabadon bocsátása után 
halandó fogadni^ egy magyar küldöttséget, kereskedelmi megállapodás, illetve a brit 
pénzügyi követelések és az államosítás kérdésében történő megegyezés céljából. Az is 
szerepel a válaszban, hogy lehetőség van a németországi és ausztriai magyar vagyon
tárgyak visszaszolgáltatására a brit zónából. A „Custodian” javakra az angol tervezet 
nem tért ki, és Béréi érdeklődésére a követ előadta, hogy ez egy bonyolult kérdés, mert 
ők ugyanazon elv szerint kezelték a lefoglalt bolgár és román vagyont is.

Ebben az ajánlatcsomagban azonban a brit diplomácia meglehetősen otrombának tű
nő hibát vétett. Másnap ugyanis Wallinger levélben49 közölte, hogy a javaslatba „sajná
latos hiba csúszott,” mivel az ausztriai visszaszolgáltatás immár nem a brit, hanem az 
osztrák kormány hatáskörébe tartozik. Ezt az információt egy magyar külügyminiszté- 
riumi belső feljegyzés50 is megerősítette. Nem tudni, hogy a csorbát akarták-e kiküszö
bölni, de 29-én Wallinger újabb levélben azt a jó hírt közölte, hogy a „Custodian” alá 
vont magyar javakat novemberig biztosan nem kezdik szétosztani.51

Ezen a ponton a tárgyalások megtorpantak. Augusztusban52 , illetve októberben53 
mindkét fél kölcsönösen tudtára adta a másiknak, hogy tőle várja az újabb javaslatot. 
Az egyeztetések végül decemberben folytatódtak: 1950. december 18-án54 a magyar 
kormány a korábbiaknál is egyértelműbb gazdasági feltételeket szabott: Sanders ki
engedése fejében a kereskedelmi tárgyalások megindításán kívül a brit kormány te
gye lehetővé „minimálisan” 5000 tonna vörösréz és 2000 tonna ólom Magyarország
ra való exportját, hozzátéve: az egyeztetéseknek ezt a részét „nem szükséges nyilvá
nosságra hozni” . A brit válasz55 1951. február 20-án érkezik meg és negatív: „a piac 
ingadozása miatt” nem garantálhatják a réz- és ólomexportot. (Mindenesetre a 
hosszú, 2 hónapos reakcióidő komoly mérlegelést sejttet.)56 Béréi éreztette sértődött
ségét: az angol válasz „teljes mértékben negatív jelentőségű” . Wallinger azt felelte, 
tisztában van a válaszuk negatív jellegével, viszont korábbi javaslataikat továbbra is 
fenntartják.

A brit aktivitás 1951 tavaszán némiképp mérséklődött. Az ügy következő állomá
sa így nem is egy újabb ajánlat volt, hanem az, hogy az Egyesült Államok mege
gyezésre57 jutott a magyar kormánnyal Vogeler ügyében. Ennek értelmében Sanders 
amerikai rabtársát kiutasították, és 1951. április 28-án átadták az osztrák határon a bé
csi amerikai követség képviselőjének.

A hír hallatán Wallinger -  aki utolsó heteit töltötte Magyarországon, mivel más 
megbízatást kapott -  Sík Endrénél tett búcsúlátogatását58 arra használta fel, hogy rá
mutasson: az amerikai ajánlattal azonos értékű volt az ő javaslatuk, hiszen az ango
lok is készek a megtorló intézkedések visszavonására és a vagyon visszaszolgál
tatásra. Egyedüli különbség az, hogy a brit kormány nem tud megszüntetni zavaró 
célú rádióadásokat, mivel nem sugároz ilyeneket. Sík szerint viszont az angol fél 
„megfelelő ellenszolgáltatást eddig nem ajánlott fel” . Befejezésül a brit követ felve
tette: a magyar kormány „nyilván megváltoztatta az álláspontját”, és „könyörületes- 
ségből” engedte el Vogelert, ez viszont Sanders esetén még méltányosabb lenne, hi
szen ő enyhébb büntetést kapott.59 Síknak azonban ki kellett ábrándítania Wallingert: 
nem könyörületességről volt szó, hanem megfelelő ellenszolgáltatásról...

Az Államvédelmi Hatóság által időközben letartóztatott Kállai60 utódjával, Kiss 
Károllyal majdnem egy időben kezdte meg szolgálatát Őfelsége új budapesti követe, 
Robert M. A. Hankey. Hankey követ érkezése új lendületet adott a Sanders-ügynek. 
Már bemutatkozó látogatásain minden alkalommal, így Kiss miniszternél,61 Rónai 
Sándornál, az Elnöki Tanács elnökénél62 és Sík Endrénél járva63 is megemlítette a
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Sanders-ügyet, jelezvén, hogy annak megoldására milyen nagy hangsúlyt fektet, és 
hogy azt „szeretné sürgősen likvidálni”.

Június 18-án magát Rákosi Mátyást látogatta meg Hankey.64 A látogatás fő témá
ja a Sanders-ügy volt. A követ rákérdezett, mi a véleménye Rákosinak a magyar-an
gol kapcsolatokról. Rákosi kijelentette: neki ebben a kérdésben nincsen véleménye. 
Am ennek ellentmond, hogy ezek után egy órán keresztül tárgyaltak a témáról. 
Hankey kissé nyersen megjegyezte, hogy a magyar kormánynak már aligha értékes 
Sanders, hiszen „a főhatást, azt hogy angol állampolgárral nem mernek az emberek 
érintkezni, elért[é]k” . Kijelentette, „nem helyes a kérdést ... emberkereskedelem- 
szerűen felfogni,” ám később -  a beszámoló szerint -  hozzátette , hogy az idő előre
haladtával „Sanders értéke ... csökken a kereskedelem szempontjából,” ezért a ma
gyarok érdeke minél előbb megegyezni. Nyíltan kijelentette, hogy a Sanders-ügy 
élénk visszhangra talált az angol közvéleményben, ezért Sanders szabadlábra helye
zése előfeltétele a kereskedelmi kapcsolatok újrafelvételének. Rákosi kifejtette, hogy 
a magyar fél csak „do ut des” („adok, hogy adj”) alapon hajlandó megegyezni, ahogy 
az Vogeler esetében is történt. Hozzátette, „diplomáciai tanulmányaiból tudja, hogy a 
kémeket általában ki szokták cserélni”, illetve ellenszolgáltatást adnak értük, de „ha 
az angol kormány nem akarja olyan alapon megtárgyalni, mint az amerikaiak, hagy
juk a kérdést.” Biztosította az angol követet, hogy ő (Rákosi) „sem külügyminiszter, 
sem a kormány”. Tegyenek az angolok konkrét javaslatot, és majd a magyar kormány 
megtárgyalja azt! Kissé meglepő módon Rákosi elismerte, hogy bár az Angliából im
portálandó „cikkek nem nélkülözhetetlenek, /.../ kiesésük kisebb kellemetlenséget 
okozhat”. Végezetül rámutatott arra, hogy a brit félnek olyan javaslatot kell tennie, 
amely a népi demokrácia közvéleményét is kielégíti, „mert nálunk is van közvéle
mény”.

Mint látható, gyakorlatilag mindkét fél elismételte saját korábbi álláspontját. Mind 
a követ, mind Rákosi éreztette, hogy nincs szándékában engedményeket tenni.

Kiss külügyminiszter csak augusztusban fogadta65 Hankeyt a Sanders-ügyben. Az 
angol álláspont lényegében nem változott. Hankey kijelentette, hogy ha Sanders sza
badlábra kerül, másnap megindulhatnak a kereskedelmi tárgyalások. Kifejtette, hogy 
ő „olajággal jött”, és a magyar félnek meg kell értenie, mekkora politikai nyomás ne
hezedik a brit kormányra az ügy miatt. Ha nem fogadják el ajánlatát, kéri, tegyenek 
a magyarok más javaslatot. Ez nem történt meg. Az álláspontok megmerevedtek, 
Hankey hiába látogatta meg Háy László külkereskedelmi miniszterhelyettest is,66 a 
helyzet érdemben nem változott egészen 1952 tavaszáig.

1952. február 14-én Hankey Kiss Károlynál járt az időközben elhunyt VI. György 
brit uralkodó emlékére tartandó gyászistentisztelet ügyében. A követ köszönetét 
mondott „azért a jóleső részvétért, amely /.../ magyar részről több vonatkozásban 
megnyilvánult”. Ezek után érdeklődött, hogy „mit tehetne / . . . /a két ország közötti vi
szony megjavítása érdekében.” Kiss tömören válaszolt: általánosságok helyett álljon 
elő megfelelő konkrét javaslattal!

A király halálával kapcsolatos megjegyzések üdítő színfoltot jelentenek a vizsgált 
időszak angol-magyar diplomáciai diskurzusának hangnemében. Felmerülhet a kér
dés, hogy az imént említett, „több vonatkozásban” tapasztalható, így a jelek szerint a 
várhatónál intenzívebb magyar részvétnyilvánítás nem köszönhető-e legalább részben 
annak a ténynek, hogy a magyar fél éppen egy pozitív ajánlatot remélt Londontól.

Ezt látszik megerősíteni az az 1952. március 20-i külügyminisztériumi belső 
feljegyzés,67 mely óva int attól, hogy a magyar kormány reagáljon -  ahogy azt Házi
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Vencel londoni magyar követ szorgalmazta68 -  az utóbbi időben tapasztalható angliai 
megnyilvánulásokra, mivel „az angol kormánnyal jelenleg fennálló viszonyunkon, 
amely jelenleg stagnáló állapotban van és megmaradt a normális kapcsolatok keretei 
között ... egy esetleges válasz ... csak ronthatna.” (Lord Vansittart a Lordok Házá
ban március 4-én megtorló intézkedéseket szorgalmazott Sanders miatt Magyar- 
ország ellen, és ezt az igényét a médiában is hangoztatta.)

A hosszú várakozás után, 1952. május 27-én az eddigieknél komolyabb brit aján
lat érkezett.69 A javaslat kilátásba helyezte a magyar áruk importtilalmának feloldá
sát az Egyesült Királyságban, 1 millió L értékű „puha áru” behozatalát Magyar- 
országról, a németországi magyar javak visszaszolgáltatásának elősegítését, illetve a 
fontsterling-összegek magyar számlára való átutalhatóságát. Érdekes megfigyelni, 
hogy az eddig központi jelentőségű kérdésről, a kereskedelmi/pénzügyi tárgyalások 
megindításáról ezúttal nem esett szó. Az ajánlat újdonsága és jelentősége főleg abban 
állt, hogy néhány olyan kérdést, amelyet egyébként csak az említett pénzügyi tárgya
lások rendeztek volna (1 millió L értékű import, fontsterling átutalhatósága), külön
vett és a tárgyalások megkezdése előtt rendezésre felajánlott. Ez a magyar félnek 
előnyt jelentett, hiszen ily módon ezeket az eredményeket már nem a bizonytalan ki
menetelű kereskedelmi tárgyalásokon kellett kiharcolnia. Távozáskor Hankey még 
megjegyezte, „szeretné a magyar kormány tudomására hozni, hogy Anglia nem kíván 
háborút és hosszú békés időszak elé tekint”. Ezen ajánlat súlyát az mutatja a legjob
ban, hogy Kiss kézzel írt utasítása szerint másolatát nyomban elküldték -  az állandó 
címzett Béréin kívül — Rákosinak, Gerőnek, Révainak, Farkasnak, Háy László kül
kereskedelmi miniszterhelyettesnek és Olt Károly pénzügyminiszternek!

Amikor egy hónap elteltével nem érkezett magyar válasz, a brit kormány -  nyilván 
a magyar hozzáállás kedvező irányba történő befolyásolásának és az angol engedé
kenység demonstrálásának céljával -  burkolt, pozitív jelzést adott a londoni magyar 
követségnek.70 Egy brit kormánytisztviselő tájékoztatta a követséget, hogy a „pénz
ügyminiszter által lehetőséget keresnek ... [a] megegyezésre,” esetleg oly módon, 
hogy „pénzügyi engedményeket tenne Anglia régebbi adósságainkra, Sanders sza
badlábra helyezése ellenében”.

Valószínűleg e „bátorító” üzenetnek is szerepe volt abban, hogy július 16-i válaszá
ban71 a magyar kormány többet követelt annál, mint amit a britek májusban felkínál
tak, mégpedig éppen a magyar adósság tekintetében. Az angol ajánlat pontjaihoz -  
melyek alig változtak -  csatoltak néhány pontot, melyek a magyar -  háború előtti és 
az államosításból fakadó -  adóssággal foglalkoztak. A magyar fél ezzel a módszerrel 
csendben igyekezett már jó előre biztosítani az említett pénzügyi tárgyalások minél 
nagyobb hányadát. A kérdés csak az volt, hogy milyen messze hajlandóak az ango
lok elmenni e tekintetben, hiszen korábban csak Sanders kiengedése után látták lehet
ségesnek a tárgyalások megkezdését. így minden egyes részletkérdés előre rendezé
se tovább növelte a brit engedmény mértékét.

Júniusi pozitív jelzésük ellenére az angolok nem mentek tovább a magyar kormány 
által remélt úton. A magyar igények nyilván meghaladták a London számára még el
fogadható mértéket. A brit kabinet augusztus 15-én benyújtott viszontválaszában72 a 
Budapest által felvetett pénzügyi kérdések részletezése helyett leszögezte, hogy Őfel
sége kormánya Sanders szabadon engedése után szívesen lát Londonban egy magyar 
küldöttséget, hogy tárgyaljanak a Magyarországgal szemben fennálló angol követelé
sekről. A Kissel való szóbeli eszmecserén Hankey világossá tette azt is: a Custodian
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aktívák tekintetében nem változott a korábbi brit álláspont. Látható tehát, hogy az 
egyeztetéseken ismét felmerültek a korábbi problémás pontok.

Augusztus 18-án Száberszki József,73 a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Fő
osztályának vezetője értékelő feljegyzést74 készített -  annak minden egyes pontját 
külön elemezve -  a legutóbbi brit ajánlatról. Az értékelés végkicsengése negatív volt: 
a Magyarország számára legfontosabb Javaslatainkat az angolok teljes egészében el
utasították”.

Ezután valószínűleg gondos mérlegelés következett. Erre az enged következtetni, 
hogy az angol javaslat és Száberszki értékelésének összekapcsolt példányára Kiss 
Károly kézzel ezeket írta egy papírdarabon: „Béréi, Gerő, Friss,75 Száberszki kapta. 
... A kérdést el kell dönteni, Rákosi élt. ránk bízta, hogy a fentiekkel alakítsuk ki ál
láspontunkat.” Az eddigi mintáknak megfelelő magyar válasz azonban már soha nem 
készült el. Hiába érdeklődött a brit követség többször is76 ez ügyben.

A késlekedés okát 1952. december 4-én ismerhette meg a brit követ. Ekkor ugyan
is a Kisst váltó új külügyminiszter 77, Molnár Erik fogadta78 Hankeyt és az angol 
követség kereskedelmi titkárát. Molnár közölte a követtel, hogy „Vogelemek az ame
rikai imperialista körök részéről történő provokatív felhasználása” , valamint a „mél
tányos” magyar kívánságok angol elutasítása miatt a magyar kormány a továbbiak
ban nem kívánja Sanders szabadon engedésének kérdését az addigi alapokon, azaz 
„gazdasági és pénzügyi kérdésekkel összefüggésben” tárgyalni. Hozzátette, hogy „a 
magyar kormány továbbra is hajlandó a ... kereskedelmi és pénzügyi tárgyalásokat 
Budapesten újból megindítani” , és amennyiben azok „kedvező eredményre vezetnek, 
/.../ megfontolás tárgyává fogja tenni” Sanders kiutasítását. „A két kérdést azonban 
nem kívánja közvetlen kapcsolatba hozni.” Hankey követ erre „példálózni kezdett 
egy barátjával, aki egy lovat kétszer adott el” , mire Molnár azt felelte, hogy feltéte
lezi, „a követ tudja, hogy nem lókupeccel tárgyal.” A Hankeyt elkísérő kereskedelmi 
titkár még érdeklődött, hogy amennyiben az eredeti magyar javaslatokat teljes egé
szében elfogadnák, hajlandó lenne-e a magyar kormány Sanderst kiutasítani. Molnár 
erre a felvetésre is csak azt ismételte el, amit korábban mondott.

A felsorolt indokok egyike sem olyan döntő jelentőségű, hogy pusztán ezek miatt 
hirtelen le kellett volna tenni a gazdasági jellegű engedmények kicsikarásáról. Az a 
tény pedig, hogy a teljes korábbi magyar ajánlat elfogadása sem érdekelte már Buda
pestet, arra utal, hogy ekkor már a kommunista kormányt valamilyen fontosabb 
szempont vezérelte. Mindenesetre a Sanders-ügy pénzügyi vonatkozású tárgyalásai 
ezzel véget értek.

(A maláj kapcsolat) A magyar álláspont megváltozásának első írásos dokumentuma 
egy november 27-i belső Berei-feljegyzés. „A Rákosi elvtárs által adott szem
pontok értelmében a Sanders-ügyben a következő álláspontot foglaljuk el:” Ezután 
következnek -  szó szerint -  ugyanazok a pontok, melyeket majd december 4-én Mol
nár vázol fel Hankey-nek. Ezek szerint tehát a fordulat, amelynek valamikor 1952. 
augusztus 15. (az utolsó angol ajánlat) és november 27. között kellett bekövetkeznie, 
Rákositól származott.

Az említett időhatárokon belül a legjelentősebb Rákosival kapcsolatos esemény az 
SZKP XIX. kongresszusa volt 1952. október 5-14. között. Ezen a Magyar Dolgozók 
Pártja főtitkára személyesen vett részt Moszkvában.80 Ez annál is érdekesebb, mivel 
más forrásból -  Rákosi visszaemlékezéseiből81 -  tudjuk, hogy a Sanders-ügy új meg
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közelítésével kapcsolatban eszmecserét folytatott Molotovval (dátumot és helyszínt 
nem említ) . Rákosi leírja, hogy „felmerült az a terv”, miszerint „valamelyik fogva 
tartott gyarmati szabadságharcos[ért]” cserélnék ki Sanderst. Először a Kenyában le
tartóztatott Kenyatta82 neve vetődött fel, azonban Rákosi leírja, hogy „mikor Molo- 
tovnak ezt egy beszélgetés alkalmával felvetettem, mosolyogva mondta: maga ja
víthatatlan Komintem-ember. S megmagyarázta, hogy miért helyesebb mást válasz
tani.” Ezután esett a választás egy fiatal kínai lányra, akit Szingapúrban tartóztattak 
le. Rákosi szerint a magyar javaslat megtétele után „nemsokára hallottuk, hogy a par
tizánlány kegyelmet kapott, s utána Sanders is kiszabadult”.

A szövegből csak a megbeszélés ténye és Kenyatta személyének orosz83 elutasítá
sa nyilvánvaló, nem derül ki viszont egyértelműen, kitől származott az angolokkal 
való egyeztetések alapjának megváltoztatásáról szóló elvi döntés, honnan eredt az öt
let, hogy Sanderst egy gyarmati fogolyért cseréljék ki, vagy hogy végül is ki válasz
totta ki a kicserélendő szabadságharcos személyét.

Igen valószínűnek látszik, hogy a Sanders-ügy megoldására irányuló tárgyalások
ban bekövetkezett fordulat a szovjet vezetéstől eredt. Az a nagy eltökéltség, amellyel 
a magyar fél minden további gazdasági egyezkedést elutasított, orosz útmutatásra en
ged következtetni. Egy gyarmati harcos szabadon engedése ugyanis Magyarország
nak semmilyen közvetlen haszonnal nem járt — ellentétben az angol pénzügyi ajánla
tokkal, -  annál inkább a nemzetközi kommunista mozgalomnak, és így természete
sen a Szovjetuniónak.

A szovjet beleszólás azért is valószínűsíthető, mert ismeretes, Rákosi hogyan in
formálta Sztálint a Vogeler személyével kapcsolatban az amerikaiakkal folytatott 
tárgyalásokról („Örülnénk, ha tájékoztatna bennünket a véleményéről”) illetve a 
megállapodásról („Amennyiben az USA teljesíti követeléseinket, célszerűnek tarta
nánk kiadni őt.”)84 A stílusból kitűnik, hogy a Vogeler-ügyben tett lépések gyakorla
tilag Moszkva „véleményétől” , azaz engedélyétől függtek. Nincs különösebb okunk 
feltételezni, hogy ez Sanders esetében másképpen lett volna.

Bár kevéssé látszik valószínűnek, nem zárhatjuk ki teljesen azt a lehetőséget sem, 
hogy az elvi döntés a magyar vezetéstől származott. Mindenesetre a Külügyminisz
tériumban komoly előkészítő munka folyhatott, erről tanúskodik az 1952. évi an
gol-magyar kapcsolatokról készült belső összefoglaló,85 melynek összeállítója a 
bevezetőben azt írja: az összefoglaló a Sanders-ügy fejleményeit nem tartalmazza, 
mivel „a Saders [sic!] üggyel kapcsolatos aktát nem kaphattam kézhez”.

1953. január 20-án Molnár Erik emlékeztetőt adott át Hankey brit követnek. Ez ki
látásba helyezte Edgar Sanders kicserélését egy Lee Meng / Lee Tien Tai nevű, a brit 
fennhatóság alatt álló Malájföldön halálra ítélt személyre.86 A kommunista partizán
nőt terrorizmus gyanújával ítélték el (ő egyébként mindent tagadott).87 Ügyét nagy fi
gyelem kísérte az Egyesült Királyságban.

Az 1953. január 20-i dátum szintén az előzőekben felvázolt moszkvai kezdemé
nyezést látszik alátámasztani. A nap másik fontos eseménye volt ugyanis, hogy a 
Szovjetunió bejelentette: Magyarország teljesítette a részére megállapított szovjet jó
vátételt. Nem látszik elképzelhetetlennek, hogy az utolsó tételeket annak fejében írták 
jóvá Hazánk számára, hogy a nemzetközi kommunizmus ügyét támogatva lemondott 
az angol gazdasági ajánlatokról.

A jelek szerint a britek is arra a következtetésre jutottak, hogy Lee Meng ötlete ere
detileg nem a magyaroktól származott. Hankey egy áprilisi, Sík Endrénél tett láto
gatáson88 „megkérdezte, hogy honnan eredt Li Meng kicserélésének eszméje, honnan
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szereztünk egyáltalán tudomást Li Meng létezéséről, akinek a nevét ő pl. azelőtt soha 
nem is hallotta” . Sík azt felelte, hogy „ha az angol sajtót figyelemmel kísérte volna, 
az esetről tudomással bírt volna.”

Ettől függetlenül úgy tűnt, ezúttal végre sikerül majd megegyezni. Ezt támasztotta 
alá az angol követ is, aki közölte Bercivel,89 hogy sűrű egymást követik a táviratok 
közte és London között a Lee Meng-ügyben. Hankey hozzátette: „fennállnak bizo
nyos jogi akadályok”, de szerinte ezeket el lehet hárítani. A követ többször (január 
26-án, március 2-án, március 4-én) megerősítette,90 hogy kormánya aprólékosan mér
legeli az ajánlatot. A Külügyminisztérium nagy reményeket fűzött Lee Meng kicse
réléséhez. Utasították91 a londoni követséget, hogy folyamatosan és részletesen tá
jékoztassa Budapestet az üggyel kapcsolatos fejleményekről. Már azt is vizsgálták, 
hogyan lehetne minél jobban kihasználni propagandacélokra Lee Meng szabadon 
bocsátását.92

Az első rossz előjel március 2-án érkezett a brit parlament Alsóházából, ahol Chur
chill miniszterelnök kijelentette, hogy „szó sem lehet arról, hogy áruba bocsássunk 
egy emberi életet, vagy hogy eltérítsük az igazság vagy a kegyelem szolgáltatásának 
rendes útját Malájföldön azért, hogy elérjük egy igazságtalanul bebörtönzött brit 
alattvaló szabadon engedését” .93 Mindazonáltal hozzátette, hogy „az ügy újbóli meg
fontolása a továbbiakban nincs kizárva” , ez tehát még nem volt végleges válasz.

Március 17-én azonban az is megérkezett. Hankey követ levélben közölte Molnár
ral, hogy a , január 20-i magyar javaslatot” nem áll módjukban elfogadni. Ugyanazon 
a napon Churchill a brit parlamentben is bejelentette -  „Szégyen!” kiáltások közepet
te, -  hogy nem fogadhatják el a magyar javaslatot. Az indokokat azonban nem volt 
hajlandó megjelölni.94

Hankey április 9-én Sík Endrénél tett látogatása során95 „nem hivatalosan,” „telje
sen bizalmasan” közölte, hogy „biztos tudomása van róla,” Lee Meng kicserélését 
malájföldi tényezők miatt nem lehetett végrehajtani, nem a magyaroknak szólt a visz- 
szautasítás. Ismeretes,96 hogy Nagy-Britanniának keményen meg kellett küzdenie 
azért, hogy Maláj földön a nyugalmat fenntartsa a kommunista gerilla-felkelőkkel 
szemben. Abban is biztosak lehetünk, hogy bárki is ötlötte ki a Lee Meng-Sanders- 
kicserélés tervét, gondosan úgy választotta ki a kicserélendő személyt, hogy a cseré
nek jelentős következményei legyenek helyben is. Ez a kívánt következmény jelen 
esetben a malajziai brit uralom stabilitásának gyengülése is lehetett (ha a helyi lakos
ság azt látná, hogy egy halálra ítélt gerilla büntetlenül távozhat valamilyen homályos 
alku folytán...,) ami természetesen túl nagy ár lett volna az angoloknak. Ráadásul 
Sztálin március 5-én bekövetkezett halálával London joggal számíthatott arra, hogy 
ezután könnyebb lesz megállapodni a magyar vezetéssel Sanders ügyében.

Rákosi visszaemlékezéseinek az a mondata, hogy „a partizánlány kegyelmet ka
pott, s utána Sanders is kiszabadult” csak részben igaz, mert valóban Lee Meng ke
gyelme után szabadult ki Sanders, de a mondatban foglalt rejtett állítás, miszerint 
azért bocsátották volna szabadon Sanderst, mert Lee Meng kegyelmet kapott, nem fe
lel meg a valóságnak. Lee Mengnek március 10-én kegyelmeztek meg,97 Sanders 
pedig augusztusban szabadult. 5 hónap telt volna el az ok és az okozat között?! Ezen 
kívül a magyar félnek semmi oka nem is volt erre, hiszen a január 20-i feltételek egy
általán nem teljesültek, és az ajánlatot hivatalosan is visszautasították, továbbá ezt az 
1953-as események külügyminisztériumi összefoglalója98 mint kifejezetten „barát
ságtalan gesztust” rögzítette. Az angol-magyar diplomáciában Lee Meng neve többé 
nem merült fel.
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(További próbálkozások) A Lee Meng-ajánlat elutasítása után Hankey követ addig 
példátlanul engedékeny hangot ütött meg a Sanders-ügy megoldásának érdekében. 
1953. április 9-én Sík Endrénél tett látogatásakor utóbbi feljegyzése" szerint a „kö
vet egyenesen megmondta, hogy ő nagyon ambicionálja” ezen ügy sikeres lezárását, 
és kérte Síkot, „segítse őt” egy új javaslat tételében. Hankey ezután puhatolózni kez
dett, hogy milyen javaslatot tehetne, amiben „mi [magyarok] érdekelve vagyunk” . 
Nyíltan rákérdezett, nem akarja-e a magyar vezetés valaki másért kicserélni Sanderst, 
„nem volna-e [Síknak] valami gondolatfa] ezzel kapcsolatban” . „Hozzátette, hogy 
ezt teljesen magunk között, nem hivatalosan kérdezi”, és ha Sík adna neki valamilyen 
ötletet, akkor ő azt mint sajátjavaslatát terjesztené elő. A követ azután feltűnően elő
zékeny ajánlatötletekkel állt elő. Megkérdezte, hogy „nem vagyunk-e pl. érdekelve 
konzulátus felállításában valahol Angliában” . Utalt rá, hogy Jelenleg nagyobb lehe
tőség volna arra is, hogy gazdasági téren nyújtsanak megfelelő ellenszolgáltatást”. 
A követ végül felvetette, hogy nem is feltétlenül szükséges formális, írásbeli megál
lapodást kötni az ügyben, elég lenne egy szóbeli „gentlemen agreement” is.

Meglehetősen furcsa és szokatlan, hogy Nagy-Britannia követe a kis, kommunista 
Magyarország egy külügyminisztériumi tisztviselőjét gyakorlatilag körüludvarolja a 
magyar óhajt lesve. Vajon mekkora szerepet játszott ebben a követ személyes buzgal
ma? Április 16-án már bizonyíthatóan tudta Hankey, hogy Budapestről hamarosan 
máshová helyezik: említette Bereinek.100 Ez a hirtelen hangnemváltás nagy valószí
nűséggel azt jelzi, hogy áthelyezéséről már 9-én is tudomása volt, és presztízsokok
ból igyekezett biztosítani, hogy Sanders kiengedése még az ő nevéhez fűződjön. Az 
sem lehet véletlen, hogy Hankey a szokásos tárgyalópartner, a legkeményebb kom
munista irányvonalat képviselő Bérei Andor helyett Síkhoz fordult.

Mindent azonban nem lehet a követ ügybuzgalmának számlájára írni. A britek koráb
ban is kértek már magyar javaslatot, de nem ilyen stílusban. Az itt tapasztalt ajánlgatás 
addig példa nélkül állt. Ezeket az utalásokat aligha tehette teljesen önállóan Hankey, hi
szen konkrétumokat említett, melyeket alap nélkül nem vethetett volna fel.

Április 17-én Hankey újra Síknál járt.101 Érdeklődött -  hozzátéve, hogy érdeklődé
se magánjellegű, -  hogy javaslatait gazdasági vagy politikai téren tegye meg. Meg
kérdezte azt is, elfogadnák-e a magyarok, ha a britek visszatérnének a legutóbbi ma
gyarjavaslathoz, változatlan formában (!), vagy tegyenek-e ők újabb engedményeket. 
Sík kitért a válasz elől. A követ felvetette, úgy hallotta, hogy májusra amnesztiát ter
vez a kormány, ami Sanderst is érintené. Sík azt válaszolta, hogy erről „nincs tudo
mása.” Végül Hankey megkérdezte, hogy forduljon-e „súlyos problémájával” Molnár 
miniszterhez. Hozzátette, „mindenütt másutt azt tenné, hogy meghívná az arra illeté
kes személyt egy vacsorára, mert a fehér asztal mellett tett esetleges kijelentéseknek 
nincs akkora súlyuk, mint egy hivatali helyiségben”. Viszont ő Magyarországon mint 
„egy magányos léggömb a levegőben” , teljesen el van szigetelve, ezért kénytelen így 
kérdezgetni. Sík ismét kitért a válasz elől.

Hankey követ tapogatózásainak idején egy kis „intermezzót” jelentett Nutting an
gol külügyi államtitkár-helyettes április 14-i parlamenti kijelentése, miszerint a ma
gyar eljárás „botrányos, barbár és civilizálatlan,” és a magyar kormány jól tudja, hogy 
Sanders ártatlan. Emiatt Bérei be is kérette Hankey-t április 16-án,102 és a magyar 
Külügyminisztérium írásos jegyzékben103 is tiltakozott.

Hankey-t a hírek ellenére nem nyáron, hanem „váratlanul és sürgősen” már május
ban hazarendelték, hogy Kairóba küldjék. Még Londonban felkereste azonban a ma
gyar követséget,104 (hogy bepótolja a sürgős távozása miatt elmaradt hivatalos búcsú
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látogatásokat), és a követségi ügyvivőnek elmondta, hogy „a Sanders-ügyben nem tu
dott eredményt felmutatni, ami miatt hazaérkezésekor kemény kritikát kapott.”

Az angol sajtótól májusban nagy figyelmet kapott Harold Wilson Labour párti kép
viselő, aki magánemberként, egy cég képviseletében Magyarországra utazott.1"5 
Wilson útjának fontosságát egyrészt az adta, hogy 1947 és 1951 között ő volt a mun
káspárti kormány kereskedelmi minisztere,106 másrészt pedig az, hogy Budapestre 
Moszkvából érkezett, ahol szintén tárgyalásokat folytatott. Ilyen körülmények között 
természetesen nem lehet szokványos üzleti útnak minősíteni magyarországi látogatá
sát. Wilson budapesti útját utólag két indokkal107 magyarázta: 1: „Mikoján szovjet 
kereskedelemügyi miniszter felhívta a figyelmét, hogy jó néven vennék, ha ellátogat
na Magyarországra és megbeszélné a két ország közötti kereskedelmet gátló okokat, 
2: a várható nemzetközi feszültségcsökkenés magával hozza a kelettel való kereske
delem kiszélesítését is, és különös lesz, ha a Magyarországgal való viszony ugyanaz 
marad, mint azelőtt.”

Wilson május 22-én Molnár Erikkel tárgyalt108 Az angol politikus elmondta, hogy 
moszkvai tárgyalásainak célja a szovjet-angol kereskedelmi kapcsolat felélénkítése 
volt. Wilson rámutatott, hogy neki különösen szívügye” a nyugat-kelet közti gazda
sági kapcsolat erősítése, és „tragédiának tartaná,” ha Magyarország nem venné ki a 
részét ebből a megélénkülő kapcsolatból, ennek azonban van egy akadálya, és ez 
Sanders fogva tartása. A brit képviselő utalt arra, hogy „a magyar kormánynak mód
jában állna pl. amnesztiát adni Sandersnek, mint ahogy a csehszlovák kormány 
Oatist109 amnesztiában részesítette.” Molnár meglepetésének adott kifejezést, hogy 
„a Munkáspárt tagja interveniál egy elítélt kém érdekében, akinek a bűnössége teljes 
mértékben bizonyítást nyert, és akinek a politikai nézetei közismerten reakciósak.” 
A 20 perces találkozó látható előrelépést nem hozott.

Hankey távozása után nem sokkal a Sanders-ügy „frontjának” magyar felén is vál
tozás történt: Molnár Eriket Boldoczki János követte a külügyminiszteri székben. 
Saner brit ideiglenes ügyvivő július 17-én felkereste az új minisztert.110 A látogatás 
leglényegesebb eleme az volt, hogy az ügyvivő Nagy Imre egy beszédére utalva meg
kérdezte, „nincs-e lehetőség arra,” hogy Sanders amnesztiával szabaduljon. Boldoczki 
-  elődjéhez hasonlóan -  azt felelte, hogy várják az angol javaslatot e tárgyban.

Az új angol követ, George Peter Labouchere elődje engedékeny égét látszott foly
tatni, amikor Boldoczkinál tett augusztus 4-i bemutatkozó látogatásán111 közölte: 
„hajlandó félútnál is tovább elmenni” „ennek a nyomorult ügynek” a rendezése érde
kében. Ekkor azonban Sanders szabadon bocsátása már eldöntött tény volt.

(Döntés Sanders szabadon bocsátásáról) 1953. júliusában jelentős fordulat követke
zett be a magyar politikai életben. A moszkvai „új szakasz” utasításainak megfele
lően július 2-án a Rákosi Mátyás vezette kormány lemondott, és július 4-én Nagy Im
re foglalhatta el a minisztertanács elnöki székét. (Boldoczki is e fordulat során lépett 
Molnár helyére.) Az „új szakasz” politikáját jellemző számos korrekciós intézkedés 
közül a Sanders-ügy szempontjából az 1953. július 25-i amnesztiarendelet112 volt a 
legjelentősebb: felmerült a politikai amnesztia elvi lehetősége ,113 

Edgar Sanders szabadon engedésének hátteréről egyetlen forrás ad némi felvilá
gosítást, mégpedig az a feljegyzés,114 melyet Kiszeljov szovjet nagykövet készített 
Moszkva számára Nagy Imre nála tett augusztus 7-i látogatásáról. Kiszeljovot Nagy 
Imre tájékoztatta, hogy Gerő Ernő javaslatára szabadon bocsátják Sanderst. Nagy
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szerint „Gerő szándéka az volt, hogy az angol-amerikai ellentétekre építve éket ver
jen Anglia és az USA közé.” Hogy ezt Anglia nehogy saját érdemének tulajdonítsa, 
Budapest „kénytelen volt” még néhány külföldit Sandersszel együtt szabadon en
gedni.

Kiszeljov feljegyzéséből szovjet vonatkozásban két tényező nyilvánvaló. Egyrészt 
a követ fogalmazásmódjából, abból, hogy Sanders nevének említése után semmiféle 
magyarázatot nem fűzött a személyéhez, világos, hogy moszkvai felettesei előtt a kér
dés már jól ismert volt. Másrészt viszont a jelentésből bizonyosak lehetünk abban, 
hogy -  a témában való jártasságuk ellenére -  nem szovjet utasításra történt Sanders 
szabadlábra helyezése, hiszen ez esetben értelmetlen lett volna, hogy Nagy tájékoz
tassa a követet az indokokról.

A magyar kezdeményezés tehát kétségtelen, pontos hátteréről azonban döntő jelen
tőségű források nélkül csak találgatni lehet. A Kiszeljov-Nagy beszélgetésen felvá
zolt forgatókönyv maradéktalan elfogadását az akadályozza, hogy meglehetősen fur
csának tűnik a Gerőnek tulajdonított gondolatmenet, miszerint Sanders kiengedése 
azért lett volna kívánatos, mert angol-amerikai ellentétekhez vezetett volna. Ugyan 
milyen ellentéteket szült volna ez az eset az angolszász szövetségben? A Nagy Imre 
által tolmácsolt indokok buzgó magyarázkodásnak tűnnek, a Nyugat felé való túlzott 
nyitás látszatát elkerülendő. Még ha valóban volt is ilyen ideológiai indítéka Sanders 
szabadon bocsátásának, nehezen hihető, hogy kizárólag ez motiválta volna azt né
hány nappal a széleskörű amnesztia után. Valószínűbb, hogy Gerő a Moszkvából fú
jó „új szelekhez” való alkalmazkodását115 fejezte ki ezzel a gesztussal. Gerő döntését 
az is segíthette, hogy gazdasági szakemberként nyilván tisztában volt az ország sú
lyos gazdasági problémáival, a külkereskedelmi deficittel, valamint a valutabevételek 
égető hiányával.116

A Sanders szabadlábra helyezése felé megtett első lépés 1953. augusztus 1-jén tör
tént, tehát a döntés az azt megelőző napok valamelyikén születhetett. Ez időben egy
beesik egy világpolitikai jelentőségű eseménnyel, a koreai háborút lezáró panmindz- 
soni fegyverszünet július 27-i aláírásával. Ez a tényező még inkább megerősíthette 
Gerőt abban, hogy az aktuális moszkvai irányvonalnak egy enyhülést elősegítő lépés 
felelne meg leginkább.117

(Sanders felesége és a szabadlábra helyezés) Az elvi döntés megszületése után a sza
badlábra helyezéshez Sanders feleségét használták fel -  ugyanazt a technikát alkal
mazták, mint az amerikai Oatis esetében Prágában.118 Mrs. Sanders gyakran szerepelt 
az angol sajtóban, sok levelet írt angol és magyar vezetőkhöz. A Lee Meng-ügy ide
jén személyesen járt a Foreign Office-ben,119 és egyszer még a magyar követség egyik 
attaséja is fogadta (ezért a követség személyzete dorgálást kapott a budapesti központ
ból.)120 Magyar részről a hölgy akcióinak őszinteségét kétkedve fogadták.

Sok hiábavaló kísérlet után Mrs. Sanders 1953. július 8-án küldött levele,121 mely
ben a londoni magyar követtől kért látogatási lehetőséget, nem várt eredményt hozott. 
Boldoczki augusztus 1-jén utasította Horváth Imre londoni magyar követet, hogy fo
gadja a követségen Sanders feleségét. A követ meg is hívta az asszonyt, annak leve
lére hivatkozva. Augusztus 5-én lezajlott a látogatás, melynek során Horváth közölte 
Mrs. Sanders-szel: a magyar alkotmány értelmében egyedül az Elnöki Tanács elnöke, 
Dobi István jogosult arra, hogy férjének megkegyelmezzen. Horváth, aki visszatérni
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készült Magyarországra, felajánlotta az asszonynak: ha indulásáig elküldi neki a ke
gyelmet kérő levelet, akkor személyesen fogja Dobinak átadni azt.122

Labouchere követ augusztus 13-án Síknál tett látogatást,123 és érdeklődött afelől, 
hogy mit tehetne a Sanders-ügy lezárása érdekében. Sík tájékoztatta Labouchere-t 
Sandersné kérvényéről, és hogy „ez a kérdés megy a maga útján és a követnek sem
mi teendője”.

Mrs. Sanders kérelme alapján Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke 14-én írásban ja
vasolta az Elnöki Tanács elnökének, hogy „Edgar Sanders büntetésének még kitöltetlen 
részét kegyelmi úton” engedje el, ami augusztus 17-én meg is történt.124

Sanderst 1953. augusztus 18-án délben Hegyeshalomnál átadták a bécsi brit követ
ség tisztviselőjének.125 Ezzel az aktussal a Sanders-ügy 3 év 9 hónap és 28 nap után 
véget ért.

Augusztus 27-én megszűnt a magyar import korlátozása az Egyesült Király
ságban.126

(Értékelés és összegzés)
A brit oldal
A Sanders-ügy brit diplomáciai tevékenységének hátterével kapcsolatos fontos ada
lék, hogy az angol és a Vogelerért küzdő amerikai adminisztráció összehangoltan dol
gozott egészen 1951. áprilisáig, amikor az amerikai foglyot szabadon engedték.127 Ez 
az együttműködés néha a legapróbb részletekre is kiterjedt, például Dimitrov ügyvéd
jére hivatkozott mind az amerikai,128 mind az angol követ.129 Az 1950. tavaszi kiuta
sítási hullám után is egy időben tette meg első ajánlatát a két angolszász ország. Ma
gyar oldalról is hasonló módon kezelték a két szövetségest. 1950. február 23-án 
mindkét országhoz jegyzéket intéztek, melyek szövege szinte szó szerint megegye
zett,130 csak a persona non gratá-nak számító diplomaták nevében volt eltérés. 
A márciusi kiutasítások is majdnem egy időben történtek. Májustól azonban a konk
rét javaslatok részletei miatt fokozatosan, Vogeler kiengedésekor pedig véglegesen 
megszűnt az együttműködés.

A Sanders-ügyre az Egyesült Királyság kezdetben óvatosan reagált. A kereskedel
mi tárgyalásokat felfüggesztették ugyan Budapesttel, de a bírósági tárgyalás után je
lentkező magyar követeléseket -  igaz, fogcsikorgatva -  maradéktalanul teljesítették, 
és válaszul tett lépéseik nem álltak arányban a magyarokéival.

Megállapítható, hogy a brit fél az első időben, Wallinger követsége alatt hagyta, 
hogy a magyarok álljanak elő igényeikkel, tehát az egyeztetések a magyarok által 
megszabott mederben indulhassanak el. Ezt szolgálta az 1950. májusi nem igazán 
nagylelkű angol ajánlat, mely nyilvánvalóan a magyar igények felmérését szolgálta, 
és elindította a diskurzust. Az önálló brit gazdasági ajánlat, mely egyben az addiginál 
nagyobb engedményeket is tett, már a Churchill-kormány idejére esett.

Bár idővel nyilvánvalóvá vált, hogy az angolok készek komoly engedményekre, 
hamarosan kiderült: akármilyen nagy kedvezményre azért nem hajlandóak. Össze
foglalásul kimondható tehát, hogy Sandersnek volt egy bizonyos árfolyama, bár az 
„emberkereskedelem” kifejezést mindkét fél sietett elítélni. Az „árfolyam” kezdettől 
fogva magas volt, hiszen a két ország közötti gazdasági kérdésekkel került szoros 
összefüggésbe. Ezt azonban a magyarok folyamatosan még feljebb tolni igyekeztek, 
amit a brit kormány nem fogadott el egészen 1953 tavaszáig. Ekkor viszont Budapest 
változtatott az álláspontján.
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A magyar oldal
A történtek áttekintése után úgy tűnik: a magyar vezetés legfontosabb célja Sanders 
ügyében kereskedelmi és pénzügyi előnyök szerzése volt Angliával szemben . Ehhez 
Sanderst mintegy túszként tartották fogva. A két ország között fennálló gazdasági jel
legű kérdések rendezéséhez mintegy „titkos fegyverként” használták fel őt, hogy mi
nél több engedményt csikarhassanak ki a brit féltől, melyeket egyébként a két ország 
közötti általános viszony miatt nehezen adtak volna meg az angolok. Hogy végül 
mégsem került sor ilyen alapon megállapodásra, az egyrészt a túlzott magyar 
igények, másrészt pedig Budapest idővel megváltozott hozzáállásának számlájára 
írható.

A kommunista vezetés hidegháborús logikájával magyarázható, hogy Sanders kap
csán ugyancsak célkitűzésnek számított a budapesti brit követség létszámának csök
kentése (mint ahogy Vogelerrel összefüggésben az Egyesült Államok követségéé,)131 
és általában a brit jelenlét mérséklése Magyarországon (a British Council bezáratása.) 
Erre az a jelentés szolgáltat bizonyítékot, amelyet két külügyminisztériumi tisztviselő 
készített Béréi államtitkárnak 1950. február 14-én. Ebben beszámolnak Bereinek 
arról, hogy nem sikerült az Országos Levéltárban a régi külügyi anyagból kiemelni 
az angol és amerikai követség háború előtti létszámára vonatkozó iratokat, mert az 
teljesen rendezetlen. Ebből egyértelműen kiderül, hogy már február 14-én, tehát a 
tárgyalás kezdete előtt 3 nappal (!) az angol és amerikai diplomaták kiutasítására 
készültek.

Az ügy bizarr sajátossága, hogy majdnem négy évnyi kötélhúzás után, végül min
denféle alku nélkül engedték szabadon Sanderst, és valószínűleg csak részben az 
angol reláció miatt. Érdemes azonban megjegyezni, hogy tulajdonképpen egy angol 
sugalmazás teljesült: az amnesztiát Wilson, Hankey és Saner ügyvivő is emlitette, 
mint kívánatos megoldást.

A Sanders-ügy külügyi iratanyagát tanulmányozva nem csak a konkrét események 
és tervek rajzolódnak ki, hanem képet kapunk a minisztérium korabeli hatalmi viszo
nyairól és a magyar külügyek irányításáról is. Megállapítható, hogy a hatalmat saját 
kezében összpontosító Rákosi Mátyás a Sanders-ügyet figyelemmel kísérte, és -  ha a 
részletkérdéseket nem is, de -  folyásának fő sodrát ő maga határozta meg. Neve min
dig a leglényegesebb lépések idején tűnik fel a dokumentumokon, hol engedélyadás
sal („Mehet! R.”)132, hol címzettként, hol pedig a fő irányt megszabó döntések (pl. az 
1952. decemberi „nem tárgyalunk tovább gazdasági alapon”-ürüggyel bekövetkezett 
fordulat) forrásaként.

E fordulat előterjesztési módjából az is kiderül, hogy a kommunista csúcsvezetés 
legfőbb bizalmi embere a Külügyminisztériumban nem a mindenkori miniszter, ha
nem Béréi Andor államtitkár, majd -  1951. januárjától miniszterhelyettes -  volt. 
Béréi a feljebb már idézett november 27-i saját feljegyzésében rögzítette, hogy a Rá
kosi „által adott szempontok értelmében a Sanders-ügyben a következő álláspontot 
foglaljuk el”, majd itt következett a megváltozott álláspont részletezése. Molnár Erik 
pedig december 4-én -  feljegyzése tanúsága szerint -  történetesen szó szerint ugyan
azt az álláspontot ismertette a követtel, mint amelyik először Béréi iratában szerepelt. 
A rendelkezés útja tehát Rákosi-Berei-Molnár volt, ami azt jelenti, hogy a miniszté
riumon belül a minisztert saját helyettese utasította. Ezt megerősíti Farkas Vladimir 
-  Béréi veje -  is emlékirataiban, amikor ezeket írja: „[Béréi] mindent megtett annak 
érdekében, hogy a minisztérium érdemi vezetését ki ne engedje kezéből,”133 máshol: 
„államtitkári minőségében a Külügyminisztérium vezetője volt.”134



90 SZÖRÉNYI ATTILA: A BRIT-MAGYAR DIPLOMÁCIAI...

A Sanders-ügy lefolyását napi szinten, közvetlenül, gyakorlatilag Béréi tartotta 
kézben. O tárgyalt legtöbbet a követekkel, mindig a legkeményebb sztálinista elveket 
követve. A hidegháborús hangnem, az angol követnek az ellenség küldötteként való 
kezelése leginkább az ő irodájára volt jellemző.
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