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A LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK SZABADSÁGA 
ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY EREDMÉNYEI 

A helyzet paradox: Jugoszlávia, az egykor legliberálisabb kommunista ország - ahol 
bizonyos határok között, de hozzá lehetett férni a levéltárak gyűjteményeihez, és ahol 
(Dilas memoárjának kivételével) visszaemlékezések és forrásközlések is napvilágot 
láthattak akkor, amikor ez a többi kommunista országban elképzelhetetlen lett volna - , 
most az a hely, ahol a legszigorúbb korlátozásokra kell számítani. Nemcsak a külföldi, 
például Szlovéniából érkező történészek, de még a jugoszláv kutatók sem tekinthetnek 
bele az iratokba, és szinte lehetetlen másolatot szerezni a Jugoszláv Nemzeti Levéltár-
ból. Itt őrzik a Jugoszláv Kommunisták Ligája hajdani Központi Bizottságának iratait 
is. Amikor legutoljára próbálkoztam, többé-kevésbé nyíltan megmondták, hogy csak 
„felülről" jövő közbenjárásra adnak engedélyt, vagy akkor, ha a kutatáshoz valami-
lyen létfontosságú jugoszláv-szerb államérdek fűződik. Nincs miért irigyelni azonban 
azt a néhány kiváltságos helyzetű szerb kutatót (montenegróiak, nem beszélve a ko-
szovóiakról vagy vajdaságbeliekről, szóba sem jöhetnek), vagy azt az egy-két kül-
földit - jobbára oroszt - , akik alkalmanként bejuthatnak a levéltárakba. 

Szerencsére a korábbi liberálisabb időszakban (ami maga is a Sztálin-Tito-
szembenállásra vezethető vissza) előkerültek már a Sztálin-Tito-találkozókra, vagy 
még inkább a Sztálin és más jugoszláv vezető kommunista politikusok (Edvard Kar-
delj, Milovan Dilas, Aleksandar Rankovic, Vladimír Bakaric, Blagoje Neckovic, 
Koca Popovic és Mosa Pijade, hogy csak a legszámottevőbbeket említsem közülük) 
közötti tárgyalásokra vonatkozó legérdekesebb írott források. Amikor Oroszországban 
és a kelet- és közép-európai szocialista országokban még csak álmodtak valami hason-
lóról, Jugoszláviában számos olyan dokumentumot minősítettek nyilvánossá, ami 
Sztálin és Tito, valamint a két kommunista párt és a két állam közötti viszonyra utal. 
A történetírás alapelve szerint a mennyiség nem mindig jelent megfelelő minőséget, 
de így legalább nagy mennyiségű iratanyaghoz jutottunk, ami a téma iránt érdeklődő 
kutatóknak alkalmat adott arra, hogy elmélyíthessék tudásukat, és pontosíthassák a 
képet azokról a fontos történelmi epizódokról, amelyekben Sztálin és Tito kulcsfon-
tosságú szerepet játszott. 
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A dokumentumok közül számosat olyan politikusok (Vladimir Dedijer, Milovan 
Dilas, Edvard Kardelj, Veljko Micunovic és mások) publikáltak, akik nem titkolták, 
„kinek az oldalán is álltak", maguk is tisztában voltak tehát szubjektivitásukkal, és 
azzal, hogy visszaemlékezéseik és értékeléseik papírra vetésekor még nem ismerhet-
ték - ez különösen Vladimir Dedijer esetében igaz - a szovjet levéltárakban rejtőző 
iratokat. A legújabb kori politikatörténet terén átiitően új értelmezéseket számon kérni 
még a legfejlettebb demokráciákban is túlzott elvárás egy kutatóval szemben, viszont 
valami hasonlót elvárni a totalitárius múlttal kapcsolatban már-már a cinizmus határát 
súrolja. Az egykori totalitárius világ ezen szögletében türelemmel kell viselnünk az 
idő lassú múlását. Vladimir Dedijer, a vitatott munkásságú jugoszláv történész, Tito 
korábbi életrajzírója, aki miközben Milovan Dilas pártjára kelt, kiesett hőse kegyeiből, 
vaskos köteteket szentelt a jugoszláv forradalomnak és az azt követő időszaknak. A ju-
goszláv-szovjet viszony elmérgesedésének kritikus pillanataival is foglalkozott.1 An-
nak ellenére, hogy néhány történész bírálja számos ténybeli pontatlansága miatt - sze-
rintem egyszerű szakmai irigységből is, vagy azért, mert eltérő politikai nézeteket 
vallanak - , Dedijer még mindig a legidézettebb forrás ebben a témában. 

Mint Dedijer barátja és kutatótársa több mint húsz éven át volt alkalmam tapasz-
talni, hogy milyen zseniális ügyességgel, gyakran ravaszsággal szerzi meg az iratokat 
és vallomásokat azoktól, akik a politikai hierarchiában elfoglalt helyüknek köszönhe-
tően sokat tudhattak a jugoszláv-szovjet ellentétekről. Természetesen kényelmesebb 
és biztonságosabb megoldást is választhatott volna, mint sokan mások, és szobájában 
várhatott volna arra a pillanatra, amikor mindkét országban megnyitják a levéltárak 
kapuit. Azt is választhatta volna, hogy következtetéseit csak azután hozza nyilvános-
ságra, hogy mindkét oldalon megvizsgálta és összehasonlította a forrásokat. Sajnos 
Dedijer nem érhette meg a változásokat. Bármennyire hiányos is munkássága, és 
bármennyire pontatlannak bizonyult is egyes tényeket illetően (egy részük valószínű-
leg csak a szerző lángoló képzeletének szülötte), meggyőződésem, hogy sokban gaz-
dagította a múltról alkotott tudásunkat. Biztos vagyok benne, hogy Dedijer nélkül 
sokkal szegényesebb ismereteink lennének a múlt ezen szakaszáról. Arról sem feled-
kezhetünk meg, hogy maga Vladimir Dedijer is gyakran beszélt korlátairól, egyáltalán 
nem akarta azt a látszatot kelteni, hogy „felfedezései" megkérdőjelezhetetlen törté-
nelmi bölcsességek lennének. 

Egyszer mesélt nekem arról, hogy a fiatal jugoszláv forradalmárokat mennyire 
elbűvölte Sztálin karizmatikus személyisége, és mennyire gyakorlatlanok voltak az 
állami ügyekben. így nem láthatták át Sztálin reálpolitikáját sem. Néha egyáltalán 
nem vezettek jegyzőkönyvet, vagy nem tettek bennük említést a „banális gyakorlati 
problémákról", ideértve a két állam ellentétes érdekeit is, mivel - amint azt Dedijer 

1 Legfontosabb munkái: a háromkötetes, csak szerbhorvát nyelven megjelent Dokumenti 1948. 
Belgrád, 1979, RAD; a szintén csak szerbhorvátul hozzáférhető Novi. prilozi za biografiju 
Josipa Broza Tita. 3. köt. Belgrád, 1984, RAD; Izgubljeni boj ./. V. Stalina. Ljubljana, 1969, 
DELO; és utolsó könyve a Veliki buntovnik Milovan Dilas - Prilozi za biografiju. Belgrád, 
1991, Prosveta, szintén csak szerbhorvátul. Érdeklődésre tarthat számot a Novi prilozi za 
biograjijii Josipa Broza Tita. 4. köt., ez azonban még nem jelent meg. 
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magyarázta - egy élő isten előtt egyszerűen nem lehetett ezt megtenni. Tito óvatosabb 
volt, vagy óvatosabbá vált Sztálinnal szemben, miközben Edvard Kardelj és minde-
nekelőtt Milovan Dilas a végső szakításig istenként tekintett fel rá. A szovjet fél ki-
használhatta a fiatal jugoszláv forradalmárok naivitását és tapasztalatlanságát. A felső 
vezetés tárgyalásairól készült szovjet és jugoszláv jegyzőkönyvek és visszaemlékezé-
sek összehasonlító vizsgálata - már amennyiben ezek mindkét oldalon egyaránt fel-
lelhetők - kétségtelenül jelentős eredményeket hozhat a jövőben. 

Jóllehet még sok a homályos pont, jelenlegi tudásunk mégis elég ahhoz, hogy a 
Sztálin és Tito közötti viszonyból, valamint annak nemzetközi hátteréből levonhas-
sunk néhány bizonyítékokkal alátámasztható, általános következtetést. Az elsődleges 
források hiányában érthetően nagyobb figyelmet szenteltek eddig a memoároknak és 
az események szubjektív értékelését adó forrásoknak, mint azt a történészi objektivitás 
igénye megengedné. Köztudott, hogy a visszaemlékezések elfogultak lehetnek - és 
gyakran azok is - különböző, nem csak ideológiai okok miatt, nem beszélve az em-
beri emlékezet hiányosságairól. Tudjuk, hogy a felejtés is, akárcsak az emlékezet, 
jelentéssel bír. A felejtésnek is sok különböző oka lehet, hiszen maga is része a való-
ságnak. Másfelől arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Sztálin és Tito, a Szovjet-
unió és Jugoszlávia kapcsolatát mindkét országban és a nemzetközi porondon is az 
önigazolás határozta meg. 

AZ ELLENTÉT FORRÁSAI: ELTÉRŐ SZEMÉLYISÉGEK ÉS FORRADALMAK 

Ahhoz, hogy áttekinthessük a már hozzáférhető és a még nem kutatható iratok körét, 
azt javaslom, hogy egyszerre vizsgáljuk meg - a már rendelkezésünkre álló informá-
ciók alapján - a két politikus személyiségét a szerepüket legitimáló, adott társadalmi 
keretek (forradalmak, politikai vagy pontosabban politikaellenes kultúrák) között. 

Tito többé-kevésbé mindvégig rejtély maradt Sztálin számára. Sztálin a harmin-
cas évek vége felé feltehetőleg maga járult hozzá ahhoz, hogy Tito legyen a Jugoszláv 
Kommunista Párt főtitkára. Későbbi, már a háború alatti állami funkciókba történt 
kinevezéseit azonban nem egyeztették Sztálinnal, és még kevésbé kérték a hozzájáru-
lását, amint egyébként az minden más közép- és kelet-európai kommunista politikus 
esetében szokás volt. Jugoszlávia volt az egyetlen olyan kommunista ország, amelyet 
nagyrészt a hazai partizánok ellenállásával és harcaival szabadítottak fel, nem a Vörös 
Hadsereg meghatározó segítségével. Ez fontos erkölcsi tőkét jelentett Tito és a vezető 
jugoszláv kommunista politikusok számára, amire aztán a későbbiekben többször is 
hivatkozhattak. 1938-ban Moszkvában Tito tanúja lehetett Sztálin párton belüli tiszto-
gatásainak. Maga is alig élte túl ezeket az időket, és valószínűsíthető, hogy aktív sze-
repet is játszott a sok jugoszláv kommunista életét kioltó tisztogatásokban. Ez is oka 
lehetett annak, hogy Tito később óvatosan bánt Sztálinnal. 

Személyesen csak háromszor találkoztak, utoljára Kalinyin temetésén 1946 feb-
ruárjában. Később csak közeli híveit küldte Sztálinhoz. Tito elég korán felismerte 
- jobbára már a második világháború idején - , hogy Sztálin nem örült a jugoszláv 
(kommunista) forradalomnak, és még kevésbé Tito Moszkvától független vezető 
szerepének. Sztálin ellenszenvének alapja az lehetett, hogy eleve gyűlölt minden tőle 
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független (önálló) akciót a külföldi és az otthoni kommunista mozgalomban egyaránt. 
Ezeket azért is próbálta korlátozni, mert nem akarta a szövetségesekben azt a benyo-
mást kelteni, hogy a háborút használja fel ürügyül a szovjet kommunista birodalom 
kiterjesztésére. Ezért a háború elején például támogatta a Draza Mihajlovic vezette 
monarchista ellenállást, amely nemsokára átpártolt a németekhez. Sztálin azt is elle-
nezte, hogy 1942-ben Titót az első ideiglenes jugoszláv kormány miniszterelnökévé 
nevezzék ki.2 (Titót pedig például az bosszantotta fel, hogy Sztálintól sokkal alacso-
nyabb szintű kitüntetést kapott, mint Mihály román király.) Másfelől Sztálin jól tudta, 
hogy azzal hízeleghet Titónak, ha Európában jelentős szerepet szán neki:3 a már emlí-
tett temetésen például együtt álltak a tribünön, miközben a többi külföldi pártvezető 
sokkal jelentéktelenebb helyeken ácsorgott. 

Tito Sztálinnal szembeni magatartása alapján a kettejük közötti kapcsolatban 
legalább két szakaszt határozhatunk meg. Az első szakaszban az ideológiai kötődés 
átalakult többé-kevésbé szoros államközi kapcsolatokká, az ideológia (a kommunista 
mozgalomban „az ideológia halálának" magvait valószínűleg itt vetették el) már átad-
ta helyét az egymással ütköző állami érdekeknek. A második szakasz Jugoszlávia Fel-
szabadításának Antifasiszta Népi Gyűlése megalakulásával kezdett kibontakozni, 
vagyis akkor, amikor Jugoszlávia felszabadított területein megszilárdult a partizánok 
és az általuk alapított kormány hatalma. Ez nem Sztálin tervei szerint történt, és amint 
arra már utaltunk, személyes és nemzetközi politikai okok miatt kifogásai is voltak 
ellene. Igaz, hogy Sztálin és Tito egyaránt meggyőződéses kommunisták voltak, és ez 
elfedte egy ideig a mélyben meghúzódó ellentétet: az öreg és már „kihunyt" forrada-
lom szembenállását a fiatallal4. Tito (de még inkább többek között Kardelj, Dilas, 
Rankovic és Kidric) egy újabb, sokkal fiatalabb, megalkuvást nem ismerő forradal-
márgenerációhoz tartozott, önálló véleménnyel, az állami-nemzeti érdekek eltérő 
„olvasatával" a nemzetközi politikában (az érdekszférák kialakítása, Trieszt, a világ-
kommunizmus jövője stb. területén). 

Ennek ellenére Tito elfogadta, hogy Sztálin több alkalommal is felhasználja 
(gondoljunk csak Kalinyin temetésére, a francia és olasz kommunisták elleni „nem-
zetközi" támadás ötletére5 stb.), de viszonylag hamar fel kellett ismernie, hogy saját 
politikai karrierjét és a jugoszláv állami érdekeket erősen korlátozza ez az alárendelt 

2 Lásd bővebben Dedijer: Prilozi... 196.0. 
3 Uo. 197. és 200. o. 
4 A jugoszláv forradalmárok tipikus „forradalmi" álláspontja mutatkozott meg például a követ-

kezőkben: amikor 1946 elején a jugoszláv tüzérség lelőtt egy jugoszláv területen átrepülő ame-
rikai gépet, Molotov dühösen reagált a hírre az akkori külügyminiszternél, Edvard Kardeljnél: 
„Talán elfelejtették, hogy az amerikaiak atombombával rendelkeznek?" Kardelj egyik munka-
társának válasza pedig így hangzott: „Ne is törődjön vele, nekünk meg partizánbombánk van." 
Tito később kitüntette Viktor Bubanj tábornokot, aki elrendelte a gép lelövését. Dedijer: Novi 
prilozi... 264-265. o. 

5 Sztálin ezt jól kihasználta. Közvetlenül a Kominform második értekezlete előtt arra kérte 
Togliattit, hogy ragadja meg az alkalmat, és „bosszulja meg magát" 1949 őszén, vagyis bélye-
gezze fasisztának a Jugoszláv Kommunista Pártot. Dedijer: Veliki buntovnik... 319. o. 
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pozíció. Azzal is tisztában volt, hogy Sztálin többször is a maga oldalára próbált állí-
tani jugoszláv politikusokat, hogy az adott időben majd kijátssza őket ellene. Megle-
het, hogy Sztálin - az ilyen összeesküvések mestere - saját csapdájába esett. Mivel 
nem volt más választása, és erős ideológiai meggyőződés hajtotta, Tito kegyetlen 
sztálinista módszereket alkalmazott azokkal szemben, akikre a Sztálin-pártiság árnyé-
ka vetült. 

A politikusok „oroszlánokként" és „rókákként" való machiavellista tipologizálá-
sa találó Sztálin és Tito magatartására. Az „oroszlán" Sztálin elkötelezte magát a sta-
tus quo megőrzése mellett, és érdekeinek veszélyeztetése esetén módjában állott erő-
vel is fenyegetni. Tito, a „róka", viszont sokkal inkább hajlott a kísérletezésre, az 
újításokra, az eltérésre a hagyományos politikai gyakorlattól, és - ami a későbbiekben 
a legsúlyosabban esett latba - nem érzett semminemű lojalitást a nemzetközi kom-
munista mozgalom nyilvánvalóan éppen Sztálin által kialakított politikai normái iránt. 

Miközben Sztálin abban a helyzetben volt, hogy a bel- és a külpolitikában egya-
ránt erőszakhoz folyamodhatott, Tito nyilvánvalóan nem vethetett be fegyveres erőt 
Sztálinnal és a Szovjetunióval, csak belső valós és „kitalált" ellenségeivel szemben. 
A vélt ellenségek száma sokszor meghaladta az igaziakét. Tito könyörtelenül alkal-
mazta a legkegyetlenebb sztálinista módszereket az osztályellenséggel (parasztok, 
értelmiségiek, polgári ellenzék) és az újonnan jelentkező sztálinista ellenfelekkel 
szemben. A konfliktusok kezdetén Sztálin azzal áltatta magát, hogy pusztán szimboli-
kus fenyegetéssel politikai hullává teheti Titót, hiszen korábban mindig sikerült is 
neki, hogy politikailag és fizikailag megsemmisítse azokat, akik kiestek a kegyeiből. 
Nyíltan fenyegette meg Titót, hogy Trockij sorsára fog jutni. Különféle évfordulós 
alkalmakat választott (például a szerb hadsereg koszovói vereségéét), hogy figyelmez-
tesse Titót és Jugoszláviát arra, ami hamarosan rájuk vár.6 

Egy nemrégiben előkerült forrás7 azt sejteti, hogy Sztálin utasítást adott egy Tito 
elleni merénylet előkészületeire. Dmitrij Volkogonov talált erre meggyőző bizonyíté-
kot a moszkvai Orosz Föderáció Elnöki Levéltárában. Eddig a felfedezésig mindössze 
két, nem igazán jól dokumentált utalást ismertünk. Roj Medvegyev említi a sztáliniz-
musról írt könyvében,8 hogy Tito táviratban tiltakozott Sztálinnál egy ellene irányuló 
merénylet előkészületei miatt. Egy másik feltételezett Tito elleni merényletről Vladi-
mir Dedijer írt9 - más, ellenőrizhető információk és személyes interjúk alapján. Esze-
rint Tito vakbél-operációja alkalmával 1947 februárjában az a két szovjet sebész, aki-
ket Sztálin küldött Jugoszláviába, az első sikeres beavatkozás után érthetetlen okokból 
egy másodikat javasolt. Tito biztonsága érdekében - mindenekelőtt a szlovén orvosok 
tiltakozása miatt - nem került sor a második beavatkozásra, de mindkét orosz orvost 
néhány órára házi őrizetbe vették. Ez akkor történt, amikor a jugoszláv-szovjet kap-
csolatokban már jelentkeztek az első komoly és nyilvánvaló ellentétek. 

6 Vö. John Lampe: Yugoslavia as History - Twice there was a country. Cambridge-New York, 
1996, Cambridge University Press. 245. o. 

7 Vö. Cold War International History Project Bulletin 10. 137. o. 
8 Roj Alekszandrovics Medvegyev: O Sztáliné i sztaliniszme. Moszkva, 1990, Progressz. 483 o. 
9 Dedijer: Novi prilozi... 201-206. o. 
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Tito konfliktusa Sztálinnal 1948-ban segített meghosszabbítani Tito politikai 
karrierjét, ugyanakkor nem sokban befolyásolta Sztálinét, amely már a vége felé köze-
ledett. Akkoriban a két vezető nem volt tisztában azzal, hogy döntéseik milyen követ-
kezményekkel járnak majd a jövőre nézve. Amint az sokkal később Gorbacsovval is 
megtörtént: a kommunizmus bukása és az ország felbomlása azért történhetett meg, 
mert senki sem gondolta, hogy megtörténhet, s így nem is kísérelte meg megakadá-
lyozni. Nem meglepő tehát, hogy a szakítás idejére Tito nem rendelkezett az önálló-
ság és az el nem kötelezettség forgatókönyvével. Mi történt volna a világban, ha Tito 
nem szakít Sztálinnal, vagy mennyiben járultak hozzá a szovjet (világ-) kommuniz-
mus hasonló gyengeségeinek megnyilvánulásai a totalitárius eszme hanyatlásához? 
Ilyen és hasonló kérdésekre még nincs válaszunk. 

NEMZETKÖZI ÉS GEOPOLITIKAI KÖRÜLMÉNYEK 

Jugoszlávia volt a Kominform egyetlen tagja, amely Sztálin kegyetlen uralma idején 
ki tudott szabadulni a nemzetközi „vaskalitkábór, hogy Max Weber szavaival éljek. 
Erre, ismétlem, a konfliktusban érintett egyik félnek sem volt előre kidolgozott terve. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló forrásokban nincs utalás arra, hogy Sztálinnak 
lett volna egy „titkos" katonai terve arra az esetre, ha minden más elképzelés csődöt 
mond. Nem lehet persze teljes biztonsággal kizárni ennek a lehetőségét. A szovjet 
pártvezetés okkal számított arra, hogy a jugoszláv politikai bizottságon belüli megosz-
tottság, a jobbára a szovjetek által kiképzett hadsereg és Sztálin tisztelete a Jugoszláv 
Kommunista Párton belül - és általában az országban - előbb-utóbb elvezet majd Tito 
és a kommunizmus anyaországával szembefordulók félreállításához. Ez a - miként 
később bebizonyosodott - tévedés, elősegítette a jugoszlávok és Tito győzelmét. Más-
felől is meg lehet közelíteni azonban a kérdést: pontosabban a jugoszláv eretnekség 
„szerepe" felől. Sztálin, aki Hruscsov szerint erős paranoiában szenvedett, állandóan 
ellenségeket látott és talált ki maga körül. Despotikus hatalma is az „ők", azaz az 
ellenség, és a „mi" közötti különbségtételre épült. A félelemkeltés kétségtelenül min-
den totalitárius rendszer hatalmi eszköze. Tito ellenségként való megbélyegzése segí-
tett Sztálinnak abban, hogy tovább erősítse a Szovjetunió befolyását más közép- és 
kelet-európai országokban. Világosan megmutatta, hogy hol húzódik önállóságuk ha-
tára, és láthatták, hogy mi vár rájuk, ha átlépik.10 

Továbbra is kérdés marad a történészek számára, hogy Sztálin valóban tervezett-
e katonai beavatkozást Jugoszláviában, tény azonban, hogy nem kísérelte meg. Egy 
szovjetbarát belső fordulat előidézésére tett, már említett próbálkozásai mellett szól-
nunk kell a Szovjetunió nemzetközi elkötelezettségeiről is. Sztálin, de főként Molo-
tov, gyakran bírálta a jugoszláv vezetőket bizonyos nemzetközi lépéseik miatt (trieszti 
kérdés, a görög partizánok támogatása, a balkáni föderációról alkotott eltérő elképze-
lések stb.), és azt akarták, hogy a jugoszláv külpolitikát egyeztessék velük, vagyis 

10 Gyakran utalnak rá, mennyire tartott Sztálin attól, hogy az egyik csatlós ország kísértést érezhet 
a Marshall-terv elfogadására. Ennek fényében a Tito és a kommunista ortodoxia között húzódó 
vonal a kommunista tábor rendjének fenntartását is szolgálta. 
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rendeljék alá a szovjet külpolitikának. Tito már 1945-ben, ha nem korábban, bírálta a 
szövetségeseket, ideértve a Szovjetuniót is, az érdekszférák kialakítása miatt. Tito 
például nagyon feldühödött, amikor rájött, hogy Sztálin és Churchill még a háború 
alatt Moszkvában megegyezett Jugoszlávia érdekszférákra történő felosztásában a 
híressé vált ötven-ötven százalékos elv alapján.11 Paradox, de ez az alku játszhatott 
némi szerepet abban, hogy a szovjetek közvetlenül nem avatkoztak be Jugoszláviá-
ban, és később valószínűleg legitimálta Jugoszlávia el nem kötelezettségét, azaz az 
egyenlő távolság12 tartását mindkét katonai-politikai tömbtől. Az ember kísértést érez 
arra, hogy „történelmi bölcsességet" tulajdonítson a megállapodásnak, amit nem is 
Sztálin, hanem Churchill kezdeményezett. 

Végül, de nem utolsósorban szeretném felhívni a figyelmet annak veszélyére, hogy 
összekeverhetjük az értelmezéseket, magyarázatokat és a tényleges összefüggéseket. 

A berlini fal leomlása után sokkal több változás történt, semmint azt a rendelke-
zésünkre álló tudományos eszközökkel képesek lennénk megragadni. A kutatót az bá-
torítja, hogy még mindig sok kérdőjel merül fel munkája során - az 1989-es hatalmas 
változások miatt, amelyek új és még teljesen fel nem használt lehetőségeket hoztak. 

Sok kutató teleologikus magyarázatokat ad, és ezek fényében választja ki és 
használja fel a neki megfelelő dokumentumokat. Mintha valami vastörvény vezetett 
volna minket oda, ahol ma tartunk, és a kommunizmus bukása a kezdet kezdetétől 
előre nyilvánvaló lett volna. Elfelejtik, hogy az egykori nemzetközi helyzet, a hideg-
háború, a megosztott Európa és a megosztott világ sorsa nem csak egy szereplőn múlt, 
s a bűn sem kizárólag az egyik oldalon tömörült, míg a jó a másikon. Mindannyiunk-
nak kötelessége a forrásokat kiaknázó eszközök objektív használata, és hogy alapo-
sabban átgondoljuk, mi történt, és miért úgy, ahogyan történt, és nem úgy, ahogyan 
szerettük volna. 

11 V. Dedijer részletesen ír erről egyik könyvében: Dedijer et al.: History of Yugoslavia. New York, 
1974. McGraw-Hill Book Company. 567., 573., 650-653., 658-659., 663-665., 690-691. o. 

"Az „egyenlő távolság" elvét a belpolitikában nem alkalmazták következetesen. A rendszer 
kommunista út, ha nem is annak szovjet változata mellett kötelezte el magát, és nem lépett a 
kapitalizmus útjára. 




