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Pál Zoltán 

 

MODERN IDEOLÓGIATÖRTÉNET 

 

Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a 

szovjetrendszer. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 776 old. 

 

 

Magyarország 1945 utáni históriájáról már számos összefoglaló munka látott 

napvilágot. Egy részük interdiszciplináris igénnyel készült egyetemi hallgatók vagy 

a szélesebb olvasóközönség részére, mások kifejezetten a társadalomtörténetre 

koncentráltak, de akadtak elméleti igényű, historiográfiai munkák és természetesen 

olyanok is, amelyek a tömeges terror történetének szomorú, de fontos feltárását 

tűzték ki célul. Arra azonban hosszú ideig senki sem vállalkozott, hogy az 

államszocializmus korának hivatalos ideológiáját vegye górcső alá, és ennek 

tükrében elemezze a magyarországi és a szovjet rezsimek működését. 

 Kalmár Melinda ezt tette negyedévszázados, alapos kutatómunkájával. Már 

korábbi publikációiban fel-felvillantott néhány érdekes, sőt kissé talán merésznek 

tűnő következtetést, mindezek azonban csak szerény előzményei voltak annak a 

gigantikus, több száz oldalas munkának, amely 2014-ben jelent meg az Osiris Kiadó 

gondozásában. A kommunista diktatúrában nap mint nap lejáratott, átpolitizált és 

gyakran meglehetősen színvonaltalan ideológiatörténet után örvendetes, hogy egy 

nagy kutatói tapasztalattal bíró, nemzetközi kitekintéssel is rendelkező szerző olyan 

modern szemléletű művet tett le az asztalra, amely hozzásegít minket ahhoz, hogy 

sokkal tisztábban lássuk mindazokat a folyamatokat, amelyek döntően 

meghatározták a magyar (és a kelet-közép-európai térség) históriáját. Sőt, Kalmár 
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nemcsak a Szovjetunió és a magyarországi kommunista „elit” stratégiai 

gondolkodását hasonlítja össze, és analizálja imponáló részletességgel, hanem külön 

alfejezeteket szentel a szovjet–kínai konfliktus ideológiai hátterének vagy Moszkva 

harmadik világgal kapcsolatos ténykedéseinek elemzésére. Teszi ezt hatalmas 

levéltári forrásbázisra alapozva és a ma divatos interdiszciplináris igénnyel. Könyvét 

emiatt nemcsak a történészek, hanem a filozófusok, szociológusok, és politológusok 

is nagy haszonnal forgathatják. Még akkor is, ha a könyv számos állítása bevallottan 

sejtés, azonban én osztom erről a szerző álláspontját: „[…] ma is megfogalmazunk 

olyan feltételezéseket, melyekre még nincs elegendő közvetlen vagy perdöntő 

bizonyítékunk, de tudjuk, hogy ezekkel elindíthatunk újabb kutatási irányokat, 

melyeket majd mások bizonyítanak vagy cáfolnak. Akár így, akár úgy, közben újabb 

értékes eredményekre juthatunk.” (16.)  

Kalmár feltételezéseinek hála, többé nem mehetünk el szó nélkül amellett, 

hogy 1972 körül, az új gazdasági mechanizmus leállításakor gyanúsan sok 

másodvonalbeli, reformpárti politikus és szakember halálozott el. Ahogyan amellett 

sem, hogy a közvélekedéssel szemben Gorbacsovnak és körének igenis volt Kelet-

Európa-politikája, amely követte a száz éves orosz felzárkózási programokat. (381., 

546., 549., 688.) Természetesen a sok sejtés potenciális vitákat vonhat maga után, de 

ez csak előreviheti a szakmát, erre maga a szerző is utal. Egyelőre azonban nem vagy 

alig reagáltak Kalmár grandiózus könyvére, mintha a „céh” nem tudna vele mit 

kezdeni. Remélhetőleg ez hamarosan megváltozik. 

 Már csak azért is, mert a munka a létező szocializmus súlypontjainak 

áthelyezésére is kísérletet tesz. A szerző pl. kiemeli az SZKP KB 1955. júliusi 

ideológiai ülését, amelynek messze nincs „a XX. kongresszuséhoz hasonló kultikus 

politikai jelentősége, noha ez fogalmazta meg az elkövetkező évtizedek szovjet 

politikájának meghatározó irányelveit.” (99.) Pl. a fejlettebb, minőségibb ipari 

termelés és állami mezőgazdaság támogatását, és a szocialista tábor államainak 
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rugalmasabb integrációját, a nagyobb mozgástér biztosítását. A szerző az SZKP 1961-

es, XXII. kongresszusának jelentőségét is részletesen elemzi, de legalább ilyen fontos 

a kommunista és munkáspártok 1969-es moszkvai tanácskozása, amely egyértelmű 

fordulatot hozott a szovjet politikában, és visszavonhatatlanul megerősítette a 

tudományos–technikai forradalom jelentőségét (ez egyébként a mű egyik 

kulcsfogalma, nem véletlenül) és a keleti integráció igényét. Ennél fogva sokaknak 

talán meglepő, hogy a „történelmi galaxisok vonzásában” a rendkívül eseménydús 

1968-as év inkább fiktív cezúrának tűnik. (99., 294., 354.) 

 Kalmár Melinda új szempontokat is ad jól ismert anyagok, események és 

személyiségek megismeréséhez, esetleg kiegészít korábbi, meghatározó 

interpretációkat. Szűcs Jenő híres 1981-es írása Kelet-Közép-Európáról pl. nemcsak 

földrajzi–történelmi fogalmak tisztázásáról szólt, hanem többféle korporációs modell 

alkalmazási lehetőségéről, és Magyarország integrációs trendjeiről. Kalmár olyan 

tömören, mégis érzékenyen mutatja meg Szűcs pesszimista elméleti útkeresésének 

főbb állomásait, amelyre a szakma eddig nemigen láthatott példát. (507–508., 525.) 

Az 1972-es Brezsnyev–Kádár-ellentét újszerű elemzése szintén fontos része a 

műnek. Kalmár kimutatja, hogy az MSZMP első embere nem (csak) azért kérte 1972-

ben nyugdíjazását, hogy leszerelje a hazai balos ellenzéket, és hogy megerősítse 

pozícióját a Kreml urainál. Valójában az egyre öregebb, betegebb és 

kiszámíthatatlanabb SZKP főtitkárnak üzent ezzel a magyar pártvezér, mondván egy 

politikusnak nem helyes „időn túl”, „kegyeletből” pozícióban maradni, hisz ilyenkor 

az illető „beidegzett sablonokkal” dolgozik, és Kádár jelezte, hogy ő nem akarja 

megvárni, amíg ilyenné válik (más kérdés, hogy uralmának alkonyára mégis valami 

hasonló történt vele). Figyelemre méltó az is, ahogy a szándékosan homályban tartott 

szovjet Európa Ház-projekt elemzésére is kísérletet tesz a szerző. (378–380., 541–542.) 
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Elismerésre méltó, ahogy Kalmár Melinda mindehhez a szakirodalom és a 

levéltári anyagok mellett az erősen propagandisztikus, mégis jelentős 

pártkongresszusi jegyzőkönyveket is felhasználja, mert a sok „szocialista szóvirág” 

és önigazolás mellett ezek kiváló források arra, hogy jobban megismerhessük némely 

kommunista politikus gondolkodását és differenciált világképét. 

 A vezető politikus személyiségek azért is fontosak, mert a munka alapvetően a 

legjelentősebb szovjet párttitkárok tevékenysége alapján tagolja főbb fejezetekre a 

könyvet. A szerző rendszeresen kitér a Lenin/Sztálin-, Hruscsov-, Brezsnyev-, és 

Gorbacsov-érák közti hasonlóságok és különbségek részletes bemutatására, s arra, 

hogy az irányváltások miként csapódtak le Magyarország, illetve a kelet-közép-

európai (olykor távol-keleti) térség életében. Ugyanis a folyamatosan jelenlévő, 

aktuális SZKP-vezetőktől függetlenül meglévő elképzelések (a Nyugat-Európa 

semlegesítésére való törekvés, a birodalom civilizációs integritásának megőrzése, a 

peremterületekkel kapcsolatos bizonytalanság, az adaptációs kényszer stb.) mellett 

jelentős különbségek is differenciálták a sokáig monolitikus tömbként leírt 

szovjetrendszert. Talán ezen különbségek elemzései a legértékesebb részei a műnek. 

A külső szemlélő, vagy az egykor benne élő emberek számára évtizedekig 

mozdulatlannak tűnő rendszerben voltak változások, olykor még a legfelső 

vezetésben is, és ez nem csak a személycserékben nyilvánult meg. Sztálin halála után 

lassan, de kezdett megváltozni a Kreml néhány politikusának hozzáállása, s 

kulcsszerepet kapott az 1944 és 1949 közti „népi demokratikus” rendszerek 

tapasztalatainak részletes elemzése, ami eltartott egészen a Szovjetunió végső 

bukásáig. A „koalíciós–népfrontos” formák búvópatakszerűen fonták át a 

szovjetrendszert, s hozzájárultak belső erodálódásához. 

Más tekintetben az évtizedekig fennálló „szovjet galaxis” sokáig ténylegesen 

merevnek, mozdulatlannak, egyes korszakaiban reménytelenül kilátástalannak tűnt, 

bizonyos ismertetőjegyei a genezistől az összeomlásig kísértettek. Voltak egymástól 
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kevésbé eltérő időszakok, voltak jelentős különbségek, de döntő szerepe volt a 

lényegi folytonosságoknak, főleg a rendszer korai időszakában (Lenin, Sztálin) és a 

hatvanas években. A „pangás” időszakának nevezett Brezsnyev-éráról ezért 

valamelyest árnyaltabban kell majd gondolkodnunk a mű alapos áttanulmányozása 

után. (39., 199., 229., 386., 456., 471., 541.) S talán végre egyszer és mindenkorra 

pontot tehetünk arra a vitára, hogy volt-e bármilyen esélye annak, hogy a Vörös 

Hadsereg által leigázott kelet-közép-európai régiónak más legyen a sorsa, mint amit 

1944/1948 után rákényszerítettek. Kalmár meggyőzően bizonyítja, hogy nem volt, 

még elméleti szinten sem. (40.) 

 Ám más tekintetben is értékes a Történelmi galaxisok vonzásában című munka. A 

tévhitek, legendák cáfolata a történész fontos feladata, s Kalmár Melinda e 

tekintetben sem marad adósunk. A köztudatban pozitív társadalmi elfogadottságú új 

gazdasági mechanizmus mögött ugyanis korántsem volt akkora társadalmi 

konszenzus, mint amit számos visszaemlékezés vagy szakmunka állít. 

Magáról az 1968-as reformról is lényeges megállapításra jut Kalmár, mégpedig 

arra, hogy az nemcsak a gazdaságra és a kulturális szférára terjedt ki, hanem már 

ekkor gerjesztett szerkezeti, politikai strukturális változásokat. S az sem kevésbé 

fontos, hogy a szerző megerősíti azt a tételt, miszerint a Kádár-korszak pozitív 

társadalmi megítélése jórészt utólagos konstrukció. (247., 312., 373.) 

Ezen felül az is jelentős megállapítás, hogy a szabad gondolkodás és az 

értelmiségi ellenállás kultikus műveinek kikiáltott, Lukács-tanítványok vagy egyes 

szociológusok által írt modell-újraértelmezések teljesen a szovjet rezsim 

törekvéseivel szemben keletkeztek, „holott valójában csak részben keresztezték 

azokat,” (395.) mert nemcsak a Brezsnyev-adminisztráció, hanem a kádári vezetés is 

támogatta (bizonyos határig) az alternatív gondolkodást, az elméleti kísérletezést. 

Más kérdés, hogy 1973 végén és 1974 elején a magyar vezetés a birodalmi központ 

elvárásainak engedve, keményen fellépett a nagyobb önállóságra törekvő 
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társadalomtudósokkal szemben. Tíz évvel később a saját bőrén érezhette, milyen 

nehéz úgy reformálni, ha hiányzik a háttérből a megfelelő tudás-tőke, a kiérlelt 

elméleti megalapozottság. (394–395., 398., 488.) 

 Bár a terjedelmes írásmű a szovjet diktátorok életműve alapján strukturálja 

magát, nem lehet azt mondani, hogy alapvetően Szovjet-Oroszország históriája. 

Magyarország korántsem játszik mellékszerepet a történetben, a szerző kimutatja, 

hogy Budapest Moszkvával való viszonya az egész régióra kiható tanulságokkal 

gazdagította a szovjetrendszert, hatásában csak Lengyelország volt hozzáfogható, 

illetve bizonyos időszakokban Románia. 

Kalmár nagyszerű érzékkel használta fel az MSZMP által megbízott 

szakemberek tudományos produktumait a szovjetrendszer leírására, néha kissé 

szájbarágósan, önismétlésektől korántsem mentesen, de jelentős és merész 

következtetésekre jutva.3 Bár ennek a szintézisnek alapvetően nem az a feladata, 

hogy részletesen összehasonlítsa az európai szocialista országokat, néha kicsit 

elnagyoltnak érzem az egyes államok differenciálást, különösen az 1980-as évekbeli 

részeknél. A Nyugathoz való vonzódás, igazodás között ugyanis sokkal nagyobb 

különbségek voltak, mint ahogy ezt Kalmár leírja, talán célszerűbb lett volna mindezt 

vastagabb kontúrokkal megrajzolni. (473., 476., 518.) 

 Kalmár Melinda hosszú évek kutatása után nagyon fontos, értékes, 

szintetizáló igényű ideológiatörténetet írt. Következtetései, sejtései, összehasonlításai 

alapján megkockáztatható, hogy több tudományterületen is új eredményeket tudott 

közkinccsé tenni. Régi és új források alapos elemzésével, az interdiszciplinaritás 

eszközeit maximálisan kihasználva alkotott egy olyan összefoglalást, amelyet előtte 
                                                 
3 Értékesnek tartom, hogy Kalmár azt is bemutatta, hogy az 1960-as évek végétől megváltozott szovjet 

taktika miatt Magyarország nyíltabban fogalmazhatta meg sérelmeit, illetve vágyait, pl. a határon túli 

magyar kisebbségekkel kapcsolatban, miközben a hazai kutatók felhívták arra a pártközpont 

figyelmét, hogy nálunk is hódítanak a Nagy-Morva vagy a dákoromán-kontinuitáshoz hasonlítható 

fantazmagóriák, pl. a hun-magyar rokonság, a sumerológia vagy a kettős honfoglalás tana. A szerző 

ugyanakkor jelezhette volna, hogy az utolsó elmélet a többivel ellentétben modern tudományos 

eszközökkel megalapozott eredményeken nyugszik. (473.) 
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senki sem tett még hazai relációban. Nemcsak régi teóriákat erősített vagy cáfolt 

meg, hanem új megközelítésben ábrázolt személyeket, eseményeket, folyamatokat, 

„sűrű leírásnak” vetette alá az eszméket, és az időhatárokat is kellő rugalmassággal 

lépte át. Alkotása azért is fontos, mert a két szélsőséges nézet (a „proletárdiktatúra” 

elemeinek mozdulatlansága egyrészt, a szocialista berendezkedések dinamikus 

változásai másrészt) között megtalálta az arany középutat, tehát mind a totalitárius, 

mind a „revizionista” avagy „pluralista” paradigmákon túllépett. (15.) Munkája 

ennél fogva nem pusztán eszmetörténeti alkotás, hanem igen részletes története 

annak a stratégiarendszernek, amellyel a szovjetrendszer vezetői a lehetetlenre 

vállalkoztak: a létező szocializmusok megtartására és továbbfejlesztésére. 
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