
A KOMMUNISTA TÁBOR FESZÜLTSÉGEI 

A felkért hozzászólók sorát John Lampe, a Woodrow Wilson Center East European Studies 
programjának igazgatója nyitotta meg. A forradalom kelet-németországi hatásáról szóló előadá-
sok kapcsán rámutatott arra, hogy a magyar modell különbözőségében mekkora szerepet játszott 
1956 emléke, „árnyéka és tapasztalata". A Jugoszláviával foglalkozó előadásokhoz kiegészítésül 
idézett abból a dokumentumkötetből, amelyet Tito életrajzírója, Dedijer állított össze. Az 1979-ig 
megjelent három kötet a jugoszláv-szovjet viszonnyal foglalkozott, a negyedik viszont nem 
jelent meg. Ebben szerepel egyebek mellett az 1956. november 2-3-i brioni találkozóról szóló 
feljegyzés is, s Lampe szerint kiderül, hogy a jugoszláv vezetés hosszabb ideig ellenezte a máso-
dik szovjet intervenciót. Tito még Brionin is azt mondotta, hogy „ha mindazonáltal elkerülhetet-
len egy újabb beavatkozás, az inkább Magyarország kárára lesz, semmint segít, s kompromittálja 
a szocializmus ügyét a világ szemében". A jugoszláv reakciót erőteljesen formálta a magyar sztá-
linizmusról szerzett tapasztalat, míg a szovjetek számára Jugoszlávia elsősorban azért volt fontos, 
mert a harmadik világ felé tájékozódtak, ahol Tito ekkor már jó kapcsolatokkal rendelkezett. 

Hegedűs B. András hozzászólásában először rámutatott arra, hogy Magyarországot már 1953-
tól, a Nagy Imre-féle új szakasztól kezdve „ellenséges országok zárták körül", akik gyanakodva 
figyelték a reformpróbálkozásokat. 1956-ban ez az ellenséges attitűd csak elmélyült. A magyar 
forradalom után szinte minden szovjet csatlós országban jelentékeny megtorlás következett be, a 
legnagyobb méretekben Romániában - s itt távolról sem csupán a magyar kisebbséggel, hanem 
románokkal szemben is. Feltevése szerint részben az igen kemény megtorló hadjárat magyarázza, 
miért vették tudomásul szovjet részről Románia ötvenes évek végén-hatvanas évek elején kibon-
takozó új, függetlenebb külpolitikáját. A november 4-ével és Nagy Imre kivégzésével kapcsolatos 
reakciók a szovjet táborban számottevő különbséget mutattak. Az egyik oldalon Kína és pl. Bul-
gária hivatalos körei helyeseltek a legbuzgóbban, a másik oldalon álltak a lengyelek, akik igen 
tartózkodón reagáltak. Ami az NDK-t illeti, az itteni „antirevizionista" megtorlás „puhaságát" 
elsősorban a Nyugat felé (ekkor még) nyitott határ magyarázza. A magyar pártellenzék, elsősor-
ban Lukács György keletnémet kapcsolatait további kutatásoknak kell részletesen tisztázni. 

Johanna Granville úgy vélte, Hruscsovot elsősorban Mao és Tito álláspontja befolyásolta. No-
ha ők ketten általában két végletes álláspontot képviseltek: Mao az ortodox baloldalét, Tito a 
Jobboldalét", gondolkodásukat ugyanaz a két momentum befolyásolta: egyrészt félelem a szov-
jet nagyhatalmi sovinizmustól, másrészt Hruscsov fellépése az SZKP XX. kongresszusán, amely-
től azt várták, hogy nagyobb egyenlőséget teremt a táboron belüli viszonyokban. Mao szerint 
Hruscsov túl messzire ment Sztálin kritikájában, Tito viszont éppen ellenkezőleg úgy vélte, e kri-
tika nem elég mély. 

Ivan Ivanji sajnálkozását fejezte ki, hogy jugoszláv történészek nem vettek részt a konferen-
cián. Megkérdőjelezte Hruscsov emlékiratainak hitelességét, Micsunovics moszkvai naplójáról 
viszont kijelentette, hogy annak tartalmát maga Tito is hitelesnek tartotta. Nem hiszi, hogy Tito 
vállalta volna Nagy Imre „meggyőzését" november 4-én és utána, hiszen hivatalosan tiltakozott 
elrablása ellen a Szovjetuniónál. Felhívta a figyelmet arra, hogy Vidics egykori jugoszláv kül-
ügyminiszter-helyettes közölte vele, hogy annak idején Nagy Imre egy „bőröndnyi" iratot hoza-
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tott sofőrjével Orsó utcai lakásáról a jugoszláv követségre. Ezt a bőröndöt maga Vidics vitte 
Belgrádba, s talán ma is egy ottani levéltárban lappang. 

Leonyid Gibianszkij leszögezte: Hruscsov emlékiratainak az a változata, amelyet a Voproszi 
Isztorii c. folyóirat közölt a kilencvenes években, Hruscsov családjánál maradt fenn, s hitelessége 
nem kérdéses. Tito ígéretéről (Nagy Imrét meggyőzik, hogy nyisson utat Kádár előtt) vannak 
dokumentumok: ezeket magyar történészek közölték. Jugoszlávia hivatalos diplomáciai formában 
nem tiltakozott a Szovjetuniónál a Nagy Imre-ügyben. 

Mark Kramer azzal a kérdéssel fordult Mihai Reteganhoz: vannak-e román dokumentumok ar-
ról, hogy a magyar forradalmat Romániában nemzetiség-kisebbségi problémák „megoldására" 
kívánták kihasználni? Csen Csientől azt kérdezte: mi magyarázza, hogy miközben a kínaiak már 
október 30-án a szovjet beavatkozás mellett foglaltak állást, a kínai sajtó még november 2-án is 
üdvözölte Nagy Imrét? 

Mihai Retegan szerint mintegy 40 ezer letartóztatást hajtottak végre a magyar forradalom miatt 
Romániában; köztük magyarok, románok és németek egyaránt találhatók. 

Csen Csien kifejtette: hogy pontosan mit írt november elején a kínai sajtó, azt még részletesen 
elemezni kell. Információi szerint azonban 1958-ban Mao ellenezte Nagy Imre kivégzését. Mao 
úgy vélte, Nagyot életben kell hagyni, hogy mintegy az „ellenkező oldal" tanítója legyen.1 

(Összefoglalta Rainer M. János) 

1 Hogy ez pontosan mit jelent, nem világos, de a hozzászóló ezt mondta. Talán a sajátos kínai gondol-
kodással magyarázható: Nagy mint élő példa (börtönben, átnevelve, önkritikára kényszerítve stb.) a revizio-
nizmusra. A kulturális forradalom idején sem végezték ki a neves ellenfeleket, pl. Liu Sao-csit - csak a 
börtönben rohadt el... - R. M. J. megj. 
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