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A SZOVJET TÖMB KAPCSOLATRENDSZERE 
A ROMÁN DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN 

Az 1989. év végi és az 1990. év eleji forrongások után a Román Kommunista Párt 
Központi Levéltára egy sor átalakításon esett át. Mielőtt azonban ezekre részleteseb-
ben kitérnék, rövid magyarázatot kell fűznöm a cikkemben használt kifejezésekhez. 

A „Központi Levéltár" két levéltárat foglalt magában: a történeti és az operációs 
levéltárat. 

A történeti levéltárban az 1921 és 1945 közötti időszak iratait tárolják (egy ré-
szük a Párttörténeti Intézet Levéltárában is megtalálható, amelynek gyűjteményét ma 
a Román Tudományos Akadémia Könyvtára őrzi). 1989-ig csak bizonyos „megbíz-
ható személyek", azaz a rendszer történészei nyerhettek betekintést az anyagokba. 

Az operációs levéltár a párt legfelsőbb vezetőinek személyes iratait gyűjtötte. 
A párt 1945 utáni tevékenysége alatt keletkezett, ugyancsak itt tárolt dokumentumokat 
csak különleges esetben lehetett megtekinteni. Természetesen kevesen juthattak hozzá 
a levéltárban őrzött iratokhoz, és még kevesebben kutathatták szabadon az egész kor-
szakot. Magáért beszél az a tény, hogy a kommunizmus több mint negyven éve alatt 
egyetlenegy mű sem jelent meg az itt őrzött iratok felhasználásával. 

Ezek után lássuk, milyen változásokon estek át az említett archívumok! Figyel-
münket leginkább az operációs levéltárnak, azaz a Román Kommunista Párt Központi 
Bizottsága levéltárának szenteljük. 1990 januárjában a gyűjteményt áthelyezték a 
katonai levéltárba. Sajnos ezt - valószínűleg az átszállítás zavaros körülményei miatt 
- a levéltári eljárások figyelembevétele nélkül tették, nem hasonlították össze a nyil-
vántartást a meglévő levéltári egységekkel. Ráadásul a több ezer aktát az ország szá-
mos raktárában helyezték el, mikrofilmmásolatot készítettek ugyan róluk, de anélkül, 
hogy bármilyen kutatást végeztek volna. A magyar forradalom romániai visszhangjá-
ról szóló könyvemhez és történész kollégáim legfrissebb tanulmányaihoz szükséges 
kutatás még nagy egyéni erőfeszítéseket igényelt. 

Csak az utóbbi két évben vette át az Országos Levéltár a Román Kommunista 
Párt (RKP) archívumának anyagát, és kezdte meg a feldolgozást. A folyamat végtele-
nül lassan halad, mert ezúttal már pontosan kidolgozott eljárást követnek: az akták 
tartalmát összevetik a leltárban feljegyzett tételekkel, helyreállítják az 1990-ben meg-
bontott állománytesteket, az eredeti szerkezetet, és új nyilvántartást készítenek. Eddig 
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az 1945-1955 közötti iratok rendezésével készültek el, de nem az RKP teljes levéltári 
anyagával. 

A rekonstruált állományban van a Külügyi Osztály anyaga is. Az 1948-1953 kö-
zötti időszak iratainak áttekintése alapján megállapítható, hogy leggazdagabban a 
Jugoszláviával történt szakítás dokumentált. Ezért foglalkozik ez a tanulmány is azzal, 
hogy milyen utóhatással járt Belgrád Moszkva befolyása alóli kiszakadása. Két irány-
ból közelítjük meg a kérdést, először levéltári szempontból. 

Tizenkét dosszié vonatkozik a tárgyra 1948-ból1 és további kettő 1949-ből,2 il-
letve 1950-ből,3 összesen közel hatszáz oldal, román és külföldi iratok (az utóbbiak a 
kommunista tömb más fővárosaiban, leggyakrabban Moszkvában és Belgrádban szü-
lettek). 

Az iratok tartalmát illetően az úgynevezett jugoszláv akta legfőbb részei a kö-
vetkezők: 

1. A szovjet és jugoszláv kommunista párt vezetőségének levélváltása 1948 már-
ciusa és májusa között, amely a két ország vezető kommunista politikusainak egymás 
elleni vádaskodását tartalmazza a pártok mögé bújva. Érdekes, hogy ez a vita több 
kisebb jelentőségű, úgynevezett stratégiai szempontot vetett fel, mögöttük rejtőzött az 
igazi kérdés: a kommunista mozgalom vezetése a Balkánon, Tito független külpoliti-
kája, különösen a Balkán Föderáció terve miatti neheztelés. 

2. A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform) Buka-
restben június 22-28-án tartott konferenciájára vonatkozó dokumentumok. A konfe-
rencia határozatában kijelentették: „A Tájékoztató Iroda arra az egyhangú következte-
tésre jutott, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt vezetői a párttól idegen és a marxista-
leninista ideológiával összeegyeztethetetlen szovjetellenes magatartásukkal, továbbá 
általános viselkedésükkel és azzal, hogy visszautasították a Tájékoztató Iroda találko-
zóján való részvételt, kimutatták szembenállásukat a Tájékoztató Iroda kommunista 
pártjaival szemben, azzal pedig, hogy úgy döntöttek, elszakadnak az imperializmus 
elleni egyetlen szocialista fronttól, elárulták a dolgozó nép nemzetközi szolidaritását 
és nacionalista álláspontra helyezkedtek."4 így szólt Moszkva határozata a kilépők 
kizárásáról. 

Megvannak a Kominform egy másik fontos ülésének, az 1950. november 22-
24. között Bukarestben tartott találkozónak az iratai is. Ez azért is fontos, mert azt 
követően hívták össze, hogy Tito elindította a szovjet blokád semlegesítését célzó 
gazdasági reformprogramját. Az értekezleten megjelentek a baráti kommunista pártok 
vezetői is. 

3. A Politikai Bizottság szűk körű ülésének határozata a Román Munkáspárt ál-
lásfoglalásáról a szovjet-jugoszláv szakítással kapcsolatban. 

Noha az 1. szám alatti iratok jól ismertek, szeretnék emlékeztetni a jugoszlávok 
kizárását eredményező vita főbb részleteire. Ezeket a Szovjetunió Kommunista Párt-

1 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1948/22-33. számú dossziék. 
Uo. 9. dosszié. 

3 Uo. 10. dosszié. 
4 Uo. 23. dosszié, 35. o. 
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jának Központi Bizottsága 1948. május 4-én a Jugoszláv Kommunista Párt Központi 
Bizottságához intézett levelében így összegzi:5 

a) a szovjet katonai tanácsadókat és nem katonai szakértőket a szerepük és te-
vékenységük körül szított ellenséges hangulat miatt vissza kellett rendelni Jugoszlá-
viából; 

b) a belgrádi szovjet nagykövetet kémkedéssel vádolták, miközben a jugoszláv 
vezetők eltűrik bizonyos brit kémek tevékenységét. Belgrád megvádolta a szovjet 
hírszerzést is, hogy a jugoszláv lakosság körében ügynököket próbál toborozni. Erre 
Moszkva így válaszolt: „Abszurd lenne azt kívánni a Jugoszláviában dolgozó szovje-
tektől, hogy maradjanak csendben, és ne szóljanak senkihez sem [...] Természetes, 
hogy beszélnek jugoszláv állampolgárokkal, kérdéseket tesznek fel nekik, és azokra 
választ várnak [...] stb.";6 

c) a Jugoszláv Kommunista Párt vezetése számos alkalommal kimutatta szov-
jetellenes érzületét. Azzal vádolták a Szovjetuniót, hogy „az Unió imperialista hata-
lommá fajzott", és bírálták ragaszkodását a befolyási övezetekhez;7 

d) a kommunista mozgalom alapelveiben - például az osztályharc kérdésében -
más az álláspontjuk: Tito szerint a kommunizmus megvalósulásával fokozatosan elhal 
az osztályharc, a kommunista párt és a népfront közötti kapcsolatról szólva pedig a hor-
vát vezér kijelentette, hogy az ország vezető ereje a népfront;8 

e) meglepő módon ebben a levélben Sztálin hevesen bírálja „a párton belüli bel-
ső demokrácia hiányát".9 

Ettől a levéltől a Tájékoztató Iroda bukaresti üléséhez rövid út vezetett, amit na-
gyon gyorsan meg is tettek. 

A bukaresti találkozón jelen volt: Trajcso Kosztov és Vulko Cservenkov a Bol-
gár Munkáspárt részéről, Rákosi Mátyás, Farkas Mihály és Gerő Ernő a Magyar Dol-
gozók Pártja képviseletében, Jakub Berman és Aleksander Zawadski Lengyelország-
ból, Andrej Zsdanov, Georgij Malenkov és Mihail Szuszlov (azaz egy nehézsúlyú 
szovjet csapat, amit az SZKP főideológusa vezetett), Jacques Duclos és Etienne Fajon 
a Francia Kommunista Párt, Rudolf Slánsky, Viliam Siroky, Geminder és Baresch a 
csehszlovák kommunisták küldötteként, Palmiro Togliatti és Pietro Secchia Olaszor-
szágból, valamint Gheorghe Gheorghiu-Dej, Laszlo Luka és Ana Pauker Romániá-
ból."' Az európai kommunisták elitje azért gyűlt össze, hogy „egyhangúlag elfogad-
jon" egy határozatot11 a Jugoszláv Kommunista Pártban kialakult helyzetről, és meg-
erősítse, hogy a JKP a kommunista és munkáspártokkal szemben áll. 

Ezzel egyidejűleg a bolgár és román pártvezetés felmondta a belgrádi szakszer-
vezeti konvenciót és a Balkáni Ifjúsági Tanácsban való részvételt „politikai hibára", 

5 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1948/32. dosszié, 8-32. o. 
6 U o . 18-19. o. 
7 Uo. 14. o. 
* Uo. 20-22 . o. 
9 Uo. 24. o. 

1 0Uo. 1948/24. dosszié, l . o . 
" Uo. 23. dosszié, 26-37 . o. 
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vagyis arra hivatkozva, hogy „elszigetelik a Szovjetunió és a népi demokráciák egy-
séges frontjához tartozó országok szakszervezeteitől és ifjúsági szervezeteitől orszá-
gaik szakszervezeteit és ifjúsági szervezeteit".12 

Jugoszlávia kizárása nem azt jelentette, hogy az ország feladta volna a szocia-
lizmus építését. Ellenkezőleg, folytatta, és az elkövetkezendő évek reformjai ellenére 
megmaradt annak, aminek John W. Young nevezte: „rendőrállamnak".13 

A román fővárosban tartandó találkozó előkészületei közben Moszkva - miután 
már nyilvánosságra hozta álláspontját - arra kérte a csatlós kommunista pártokat, 
hogy kövessék a példát, és tegyenek közzé egy-egy nyilatkozatot a történtekről. A 
nyilatkozatokat eljuttatták a többi európai kommunista párthoz is. Az Országos Levél-
tárban található iratok között a román állásfoglalás mellett ott olvasható a magyar 
kommunisták közleménye is.14 

A román és a magyar szöveg közötti párhuzamok arra utalnak, hogy a két párt 
vezetői gyakorlatilag egy hiányos szöveget töltöttek ki úgy, hogy az eredmény szinte 
azonos. Lássunk néhány példát: 

A Jugoszláv Kommunista Párt állásfoglalásáról érkező hírek(et)... 
mély döbbenettel és felháborodással felkavarták a Magyar Dolgozók Pártját, 
fogadta a Román Dolgozók Pártja. 

A JKP magatartása... 
fenyegető. téves és veszélyes. 

A JKP bűne, hogy... 
tagadja a Szovjetunió vezető szerepét. alábecsüli a Szovjetunió meghatározó és 

vezető szerepét. 

A JKP magatartásának okai: 
néhány pártvezető szovjetellenes maga- bizonyos vezető jugoszláv aktivisták 
tartása hasonló Trockij egykori szovjetellenes magatartásukat és rágal-
nézeteihez. maikat Trockij táborának fegyvertárából 

kölcsönözték. 

12 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1948/25. dosszié, 1. o. 
13 John W. Young: Cold War Europe: 1945-1989. A Political History. London, 1991, E. Arnold. 

204. o. 
14 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1948/29. dosszié, 2., 4., 8 -10 . o. és 

1948/31. dosszié, 1-5. o. 
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A kommunista párt és a népfront közötti kapcsolat: 
a jugoszláv elvtársak hajlanak arra, hogy a jugoszláv elvtársak kommunista pártról 
megtagadják a bolsevik párt Lenin és 
Sztálin tanításaiban megfogalmazódott 
történelmi tapasztalatait. 

kialakított álláspontja a párt független és 
vezető szerepének csorbításához és taga-
dásához vezet, megkérdőjelezve ezáltal 
Lenin és Sztálin tanításait a párt vezető 
szerepéről. 

Saját tevékenységükre néz 
a Politikai Bizottság meggyőződése, 
hogy pártunknak komoly következteté-
seket kell levonnia az SZKP Központi 
Bizottságának leveléből. 

levonandó következtetések: 
a Politikai Bizottság meggyőződése, 
hogy az SZKP Központi Bizottságának 
levele meghatározó jelentőségű a magyar 
kommunista párt politikájára nézve is. 

A példákat még sorolhatnám. Bár csak két dokumentumot ismerünk - az április 
8-án Budapesten és az április 22-én Bukarestben kelt levelet - , feltételezhető, hogy 
nem találnánk számottevő eltéréseket a Tájékoztató irodához tartozó többi párt meg-
fogalmazásai és a bemutatottak között. 

Az Országos Levéltárban egy másik dokumentumcsoport a JKP és vezetői ellen 
tervezett lépésekkel foglalkozik. A rendelkezésünkre álló forrásokból úgy látszik, 
hogy két módon próbálták támadni a jugoszláv pártot: a propaganda eszközeivel és a 
Tito-ellenes csoportok támogatásával.15 

Az utóbbi különösen érdekes. A Romániába menekült, Tito politikai vonalával 
szemben álló jugoszláv kommunisták a Tájékoztató iroda határozatának nyilvános-
ságra hozatala után Jugoszlávia területén működő illegális csoportokról, valamint ezek 
különböző párt- és kormányszintű kapcsolatairól, tevékenységéről, a jugoszláv biz-
tonsági erők közbelépése utáni helyzetről és az emigránsok hangulatáról kezdtek el 
beszélni. 

A Politikai Iroda 1950-es ülésén nyolc párt középszinten képviseltette magát. 
A találkozón beteijesztett dokumentumok közül a Román Munkáspárt „Tájékoztató 
felszólalásba a JKP elleni kampány eredményeiről16 jellemző példája annak, hogy 
Sztálin jugoszláv kapcsolatokról alkotott véleménye - „ellenséges hírszerző ügynök-
ség" - mennyire befolyásolta a többi párt magatartását és véleményformálását. A fel-
szólalás felsorolta, hogy milyen lépéseket tettek elsősorban a román-jugoszláv határ 
mentén, ahol jelentős számú szerb és horvát lakosság élt. Az volt a cél, hogy különle-
ges aktivistákat készítsenek fel „Tito fasiszta klikkje ellen", felhangosítsák a propa-
gandát, megszigorítsák a közös határ védelmét, nehogy „Tito ügynökei behatolhassa-
nak a Román Népköztársaság területére". Az oktatást is a pillanatnyi követelmények 
szolgálatába állították. 

A Román Munkáspárt három területen is fellépett, hogy „eleget tegyen nemzet-
közi felelősségének": együttműködött a jugoszláv politikai emigránsokkal, propagan-

15 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1949/9. dosszié. 
16 Uo. 1950/10. dosszié, 4 -17 . o. 
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dakiadványokat juttatott el Jugoszláviába, végül pedig, elegánsan fogalmazva: „Tito 
fasiszta kémbandája elleni kemény harcban való helytállásra" képzett ki ügynö-
köket.17 

Nehéz fellelni Sztálin és a román vezető kommunista politikusok találkozóit do-
kumentáló iratokat. Elsősorban azért, mert ezekre a megbeszélésekre általában szovjet 
területen került sor, és a szovjet fél gondoskodott a tárgyalások infrastruktúrájáról, 
beleértve a fordítót, gyorsírót is. 

Témánkhoz visszatérve meg kell említenem, hogy a román levéltári anyagok 
lassú feldolgozása miatt egyelőre nem alkothatunk teljes képet a rendelkezésre álló 
forrásokról. Ez idáig két olyan forrásról tudunk, amely Sztálin és Gheorghiu-Dej tár-
gyalásairól tudósít. 

Az egyiket Silviu Brucan, a párt napilapjának elindításában 1944-1946 között 
kulcsszerepet játszó egykori kommunista ideológus (ma piacgazdasági szakértő) em-
líti az „elpazarolt" generációról írt könyvében. A szerző egy közte és Gheorghiu-Dej 
között lezajló párbeszédet mesél el, amelyben Gheorghiu-Dej beszámol neki első, 
1945. januári találkozásáról Sztálinnal. Brucan szerint Sztálin és Gheorghiu-Dej azok-
ról a gazdasági nehézségekről beszélt, amelyekkel a Szovjetuniónak hatalmas jóváté-
tellel tartozó - és ugyanakkor a román és szovjet csapatok ellátásával is terhelt - Ro-
mániának szembe kellett néznie. 

Silviu Brucan utal még egy másik találkozóra is, valamikor 1951 táján. Itt a két 
kommunista vezető a Román Munkáspárt belső helyzetével foglalkozott, a pártban 
ugyanis hatalmi harc folyt a Pauker-Luca-Georgescu-csoporton belül. (Es mindennek 
a hátterében ott volt a jugoszláv elszakadás és az ötvenes évek elején a kommunista 
tömb országaiban zajló perek.) 

Brucan elbeszélésének hitelessége megkérdőjelezhető, és mindenképpen csak 
közvetett információnak tekinthetjük. 

Egy kicsit más a helyzet a második forrás esetében.18 

1961 novemberének végén, az SZKP XXII. kongresszusa után plenáris ülést tartott 
Bukarestben a Román Munkáspárt Központi Bizottsága. A kommunista országok ha-
gyományaihoz hűen, Hruscsov jelentésének főbb megállapításait összegezték és adaptál-
ták a helyi viszony okhoz. Hruscsov ismételten támadta a sztálinizmust, újabb desztalini-
zációs hullámot hirdetett meg, és várta szövetségeseinek reakcióit. Gheorghiu-Dej 
- mivel ő volt az egyetlen még pozícióban levő sztálinista vezető - meglehetősen ké-
nyelmetlen helyzetbe került, de meg kellett hajolnia. Bírálta az „elhajló" Pauker-Luca-
Georgescu-csoportot, mégpedig úgy, hogy felemlegette egy valószínűleg 1945. januári 
találkozáson Sztálintól kapott utasításokat. A plenáris ülés gyorsírással készült jegyző-
könyve erről csak szórványos és bizonyos mértékig - például a találkozón részt vevők 
személyét illetően - téves információkat nyújt. Az 1945-ös találkozón gazdasági és 
politikai témák kerültek napirendre. Meglepő, hogy a román delegáció - amelybe nem 
kommunista politikusok, a Nemzeti Parasztpárt és a Liberális Párt tagjai is bekerültek 

17 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1950/10. dosszié, 11-12. o. 
18 A Román Munkáspárt Politikai Bizottsága 1961. november 29-i üléséről készített jegyzőkönyv. 

A politikai szféra, 1997, 47-51. sz. 
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- milyen ügyesen tudta kihasználni a kínálkozó alkalmakat arra, hogy jelentős enyhí-
téseket harcoljon ki a gazdasági kötelezettségek terén. 

A második, a politikai téma némileg különös volt: az 1944. augusztus 23-i ál-
lamcsíny után Moszkvából hazatért kommunisták és a háború alatt Romániában tevé-
kenykedők közötti viszonyról beszéltek. Gheorghiu-Dej elpanaszolta, hogy az utóbbiak 
milyen problémákat okoznak. Sztálin válasza ennyi volt: „Ha utatokba álhiak, söpör-
jétek el őket!" Sajnos a jegyzőkönyvet anélkül nyomtatták ki, hogy figyelembe vették 
volna a dokumentumközlés alapvető követelményeit, s így a történészek nem hason-
líthatják össze a szöveget az eredetivel, és nem is tudják, hogy mi volt a forrás. 

Eddig tehát Sztálin és Gheorghiu-Dej találkozóiról két irat került elő. Meggyő-
ződésem, hogy mire feldolgozzák a Központi Bizottság és Gheorghiu-Dej személyes 
irattárát, megváltozik a helyzet: a Moszkva és Bukarest közötti kapcsolat más képet 
mutat majd a román levéltárak iratanyaga alapján. Már most is van erre példa, főként 
gazdasági témájú levelek: Sztálin 1947. február 14-i Gheorghiu-Dejnek címzett19 

20 
vagy az 1948. március 20-i Petru Grozának, a Minisztertanács elnökének írt levele. 

Az említettek mellett a kutatók rendelkezésére álló anyagban van Gheorghiu-Dej 
1947. augusztus 18-án a szovjet táborokban őrzött román hadifoglyok szabadon-
bocsátása érdekében Sztálinnak írt levele. „A foglyok hazaszállítása - írja Gheor-
ghiu-Dej - a román kommunista párt jelenlegi céljait tekintve nagy politikai vívmány 
lenne."21 A román kommunisták ekkor éppen a hatalom megszerzésére törekedtek, és 
azt remélték, hogy ha sikerül a hadifoglyokat hazaszállíttatni, megváltozik az a róluk 
alkotott kép, amely szerint ők vakon engedelmeskednek Moszkvának. Moszkva pozi-
tív választ adott, és az év végére (a szovjet források szerint) minden román hadifog-
lyot hazaengedtek. 

Az említett dokumentumok azt mutatják, hogy a csatlós államok külpolitikájuk-
ban nemcsak követték Moszkva céljait, hanem átvették az ottani nyelvezetet és eszkö-
zöket is. Ezért aztán okkal merül fel a kérdés: volt-e egyáltalán külpolitikájuk abban 
az időben, amikor Sztálin volt a kommunista világ ura? 

19 Országos Levéltár (Bukarest), RKP KB, külkapcsolatok, 1944-1951/6U, 15-16. o. 
20 Uo. 58. o. 
21 Uo. 22. o. 




