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Hasonlóságok és különbségek1 

Mi indokolja a budapesti és prágai események összehasonlítását? Miben segít jobban 
megérteni a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel menetét Közép-
Európában? Először is hadd emlékeztessek arra a jól ismert tényre, hogy Romániával, 
Bulgáriával és Lengyelországgal ellentétben Magyarország és Csehszlovákia abban a 
privilegizált helyzetben volt, hogy már-már szabad választások útján (1945 novembe-
rében, 1946 májusában és Magyarország esetében még 1947 nyarának végén is) létre-
jött, igazi többpárti koalíció kormányozta az országot. A biztonság kedvéért persze, 
közvetlenül a német megszállás felszámolása után, a kommunista pártvezetés mindkét 
országban megszerezte magának a kulcsfontosságú pozíciókat az államigazgatásban, 
a későbbi teljes hatalomátvételt aztán erre alapozhatták. Magyarországon a Szövetsé-
ges Ellenőrző Bizottság (tehát annak elnöke, Vorosilov marsall), Csehszlovákiában 
pedig a kormányzó Nemzeti Front határozta meg az úgynevezett demokratikus pártok 
körét is, amelyek részt vehettek a választásokon. Ennek ellenére is igaz, hogy Ma-
gyarországon 1945 vége és 1947 késő nyara, Csehszlovákiában pedig a felszabadulás 
és 1948 februáija közötti időszakban a politikai harcnak tágabb tere nyílt, mint akár 
Jugoszláviában, akár bármelyik más, közvetlenül szovjet befolyás alá került ország-
ban, természetesen Finnország kivételével. Ezért ez a két, tipikusnak nem mondható 
eset felvet néhány különleges problémát a helyi kommunisták stratégiájával és a 
moszkvai központ szándékaival kapcsolatban. Az események összehasonlító vizsgála-
ta elősegítheti a két országban történtek mélyebb megértését. 

AZ IDŐZÍTÉS REJTÉLYE 

A kérdések első csoportja a budapesti, majd a prágai hatalomátvétel időzítését illetően 
merül fel. Nem az én feladatom eldönteni, hogy Csehszlovákia és Magyarország 
szovjetizálása szerepelt-e Sztálin tervei között már jóval a hidegháború kirobbanása 

1 Angolul elhangzott Prágában 1998. február 19-21. között az 1948. évi hatalomátvételről tartott, 
The Czechoslovak „February", 1948: Preconditions and Repercussions at Home and Abroad című 
nemzetközi konferencián. 
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előtt, mondjuk Jaltában, vagy pedig csak Moszkva és a Nyugat súrlódásokkal terhelt 
kapcsolatának elmérgesedésével került a napirendre, pontosabban (legalább is Cseh-
szlovákia esetében) a Marshall-terv következményeként. Ha azonban csak a két or-
szág történéseire koncentrálunk, mindjárt van egy zavaró kérdés: mivel magyarázható, 
hogy a két helyzet közötti számos párhuzam ellenére a magyarországi fordulat, már-
mint annak a legkritikusabb szakasza 1947 tavaszára esett, miközben a prágai puccsra 
Moszkvának és a kommunista tömbnek 1948 februáijáig kellett várnia? Időközben, 
mint tudjuk, nemcsak a Marshall-tervet hirdették meg, hanem Szklarska Porcában 
megalakult a Kominform is. 

Az időzítés még rejtélyesebbnek mondható, ha egy másik tényt is figyelembe 
veszünk. Hadd emlékeztessek arra, hogy a budapesti államcsíny legkritikusabb pilla-
natai 1947 februárja (Kovács Béla szovjet biztonsági erők által történt letartóztatása) 
és Nagy Ferenc 1947. májusi kierőszakolt lemondatása között voltak. A Nagy Ferenc 
drámai kiebrudalása után alakított új kormány már csak puszta eszköz volt a hatalo-
mért folytatott harcban győztes kommunisták kezében. Meglehetősen furcsa azonban, 
hogy az utóbbiak győzelmük megszilárdítása érdekében szükségesnek tartották a 
megmérettetést egy második többpárti választáson is. Erre 1947 augusztusának végén 
került sor. Az 1947-es választások meglepő módon még az 1945. novemberi választá-
soknál is demokratikusabbak voltak, hiszen a kormánykoalíció négy pártja mellett 
ellenzéki erők is felléphettek. E konszolidációs törekvés paradox eredményeként a 
választópolgárok kétötöde a kormánnyal szemben álló pártok egy csoportjára adhatta 
le a szavazatát (s ha nincsenek csalások, ez az arány még ennél is nagyobb lett volna). 
Ennek következtében a kommunisták több mint fél éven keresztül egy váratlanul erős 
parlamenti ellenzékkel találták szemben magukat. Hogy megtisztítsák az utat az egy-
pártrendszer előtt, fel kellett számolniuk ezt a helyzetet még azelőtt, hogy hozzáláthat-
tak volna kisgazda és egyéb szövetségeseik befolyásának rég betervezett elsorvasztá-
sához. A független szociáldemokrata pártok felszámolására végül is egy időben, 1948 
tavaszán került sor Csehszlovákiában és Magyarországon. 

Hogyan lehet tehát értékelni a budapesti és a prágai fordulat időzítését az emlí-
tett fáziskülönbségek és fázisazonosságok figyelembevételével? Nem kétséges, hogy 
Rákosi Mátyás és Klement Gottwald csapata alapvetően Moszkva általános útmutatá-
sait követte. Egyszer-másszor mindkét csapat magára vonta a moszkvai központ ha-
ragját. így például tudjuk, hogy Moszkva nem örült a magyar kisgazdapárt 1945. 
novemberi elsöprő győzelmének, ami után beszűkült a kommunisták kormányzati 
befolyása. A csehszlovák helyzet alakulásával - ahol az 1946. májusi választások 
uralkodó helyzetbe juttatták Gottwaldot és pártját, ha nem is kapták meg a teljes par-
lamenti többséget - Moszkva egészében véve elégedett volt. 1947 júliusáig biztosan, 
akkor azonban a csehszlovák kormány majdnem elfogadta a felajánlott részvételi 
lehetőséget a Marshall-tervben, s ettől Moszkva elégedettsége elégedetlenségbe, ha 
nem éppen haragba csapott át. Sztálin ezután érezhetően türelmetlenebbül figyelte a 
csehszlovák helyzet kivételességét, miközben még mindig elég óvatos volt ahhoz, 
hogy Prága függetlenségének látszatát fenntartsa. Még a Szklarska Por^ba-i találko-
zón sem éri bírálat a Csehszlovák Kommunista Pártot Andrej Zsdanov vagy bárki más 
részéről, szemben azzal, ahogyan ugyanitt a francia és az olasz kommunista párt stra-
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tégláját kritizálják. Minden bizonnyal mindaz, ami ezen a találkozón a francia és olasz 
kommunisták hibáiról elhangzott, a csehszlovák elvtársaknak címzett figyelmeztetés-
ként is felfogható volt, miként azt Fejtő Ferenc a prágai fordulatról írott könyvében2 

helyesen megállapítja. Bárhogy is volt azonban addig, 1948 februárjában Gottwald és 
csapata már úgy lépett fel, mintha sürgető kényszer nyomásának engedne. Nem két-
séges, hogy ebben az esetben is, mint nyolc-tíz hónappal korábban Budapesten, nem 
Moszkva, hanem a helyi kommunisták választották meg a cselekvés pillanatát. De 
Magyarország esetében ez az időpont valamivel megelőzte Moszkva általános straté-
giájának ütemét (ennek alapján azt is mondhatjuk, hogy az 1947. májusi budapesti 
puccs felgyorsította a hidegháború kitörését), a prágai hatalomátvétel azonban mintha 
némi késéssel követte volna a Moszkva által kitűzött stratégiai célokat. Mintha az 
ottani kivételes helyzet felszámolását valamennyire akadályozta volna a korábbi stra-
tégia, melynek módosítására csak alapos átgondolás és némileg kínos revízió után 
kerülhetett sor. Az is zavarja a képet, hogy a prágai hatalomátvétel pontos idejét nem 
annyira maguk a kommunisták választották meg, mint inkább a kormánykoalíció 
kommunistaellenes pártjai, akik tálcán kínálták fel a lehetőséget. Fejtő egy emigráns 
szemtanúra hivatkozva azt állítja, hogy a CSKP az antikommunista ellenállás vezető 
erőinek eltávolítására 1948 januáijától kezdve készített terveket.3 Úgy látszik azon-
ban, egyik sem volt elég jó ahhoz, hogy a februári válság előtt kivitelezzék. Nem úgy 
Budapesten, ahol a hatalomátvétel döntő szakaszát már 1946 decemberében megala-
pozta egy politikai rendőrségi akció (az ördögi ügyességgel felépített úgynevezett 
összeeskíivési ügy). Ez volt a nyitánya a vezető kormánypárt ellen indított politikai és 
büntetőjogi hadjáratnak, amelynek példátlan élessége szinte minden - egy formális 
többpárti rendszerben még elképzelhető - határon túlment. A támadás 1947 májusá-
nak végén a kisgazdapárt politikai értelemben vett lefejezésével érte el csúcspontját. 
Itt az időzítés bizonyíthatóan a helyi kommunista vezetés műve volt, amely persze 
eközben állandóan számíthatott a szovjet politikai és katonai erők aktív támogatására4. 

AZ ESZKÖZÖK HASONLÓSÁGA 

Viszonylagos kezdeti gyengesége ellenére (szemben a CSKP 1945. évi népszerűségé-
vel és szervezeti erejével) az MKP 1945-46 folyamán meglepően sikeresen foglalta el 
az államigazgatás kulcspozícióit. Vezető koalíciós partnerként és az új politikai be-
rendezkedés fő eltervezőjeként félelmetes ellenféllé nőtt a háború utáni politikai csatá-
rozásokban. Az első választásokon az MKP természetesen sokkal gyengébb ered-
ményt könyvelt el (17 százalék), mint a csehszlovák kommunisták (38 százalék). 
Ennek következtében a kormány élére nem a kommunista párt vezetője került, mint 

2 Francois Fejtő: Le coup de Prague 1948. Paris, 1976, Seuil. 96. o. 
3 Uo. 131.0. 
4 Lásd Csicsery-Rónay István-Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt, szétzú-

zására - 1947. Tanulmány és válogatott dokumentumok. A dokumentumokat válogatta és jegyze-
tekkel ellátta Cserenyey Géza, Csicsery-Rónay István és Palasik Mária. Szerk. Palasik Mária. Bu-
dapest, 1998, 1956-os Intézet. 
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Csehszlovákiában, hanem a fő politikai ellenfél vezére. Ez különösen az 1946 február-
ja utáni időre jellemző, amikor a gyenge és engedékeny Tildy Zoltánt köztársasági 
elnökké választották, és a miniszterelnöki poszt a nála energikusabb és népszerűbb 
kisgazda vezérre, Nagy Ferencre szállt. De az MKP még kis koalíciós partnerként is 
megtartotta magának a stratégiai fontosságú pozíciókat (ebben természetesen óriási 
szerepe volt a szovjet megszállásnak), így biztosítva magának a beavatkozást a kor-
mány ügyeibe, valamint a gazdasági és közigazgatási döntések ellenőrzését. Az MKP 
szervezetileg a pártközi tanácskozások alkotmányon kívüli „intézményére" támaszko-
dó befolyása jórészt a kommunista vezetők agresszív fellépésével magyarázható. 

Ami a két kommunista párt választóinak számát illeti, a nyilvánvaló különbség 
mellett nem szabad megfeledkeznünk a magyarországi és a szlovákiai helyzet közötti 
döbbenetes hasonlóságról sem. A legfőbb rivális párt mindkét esetben (Magyarországon 
a kisgazdák, Szlovákiában a demokrata párt) elnyerte a szavazatok mintegy hatvan szá-
zalékát. Közismert, hogy a leginkább kommunistaellenes legális politikai erőre leadott 
szavazatok nagy száma sem akadályozta meg a két évvel későbbi kommunista hatalom-
átvételt. Igaz, Szlovákia része volt Csehszlovákiának, és a szlovák kommunisták a Cseh 
Kommunista Párt erejére is támaszkodhattak. A belpolitikailag magukra utalt magyar 
kommunistáknak viszont sikerült megbomlasztaniuk a kisgazda többséget, az 1947-es 
választások után pedig olyan kormánykoalíciót hoztak létre, amelyben ők alkották a 
meghatározó erőt. Szlovákiában a hatalomátvétel jóval 1948 februárja előtt befejezett 
tény volt, és sokkal egyszerűbben történt meg. Érdemes röviden áttekinteni azokat a 
politikai módszereket és intézményes eszközöket, amelyeket mindkét kommunista párt 
igénybe vett a hatalom teljes birtoklásáért folytatott harcban. 

Nyilvánvaló, hogy a rendőrség (főként a politikai rendőrség) ellenőrzése és a had-
sereg semlegesítése a kelet-európai kommunista pártok egyik legfőbb eszköze volt. 
A kommunista irányítás alatt álló rendőri erők jogellenes és brutális fellépése mindkét 
országban jóval megelőzte a hatalomátvételt, s nyugodtan mondhatjuk, hogy a hata-
lomátvétel nem is sikerülhetett volna e nélkül az intézményes támasz nélkül. Prága 
esetében a hadsereg is fontos tényező volt, nem úgy, mint Magyarországon, amely 
viszont ebben az időben haderővel gyakorlatilag nem rendelkezett. 

A módszerek és az eszközök egy másik csoportja az úgynevezett „tömeg-
mozgósítás" körébe tartozik, s kiteljed a polgári társadalom mindazon rétegeinek el-
némítására, amelyek nem tartoznak a kommunista értelemben vett „nép" fogalmához. 
A kommunisták mindkét országban már közvetlenül a felszabadulás után kisajátítot-
ták maguknak a munkásosztály szervezeteit, oly módon, hogy a nem kommunista, 
elsősorban szociáldemokrata szakszervezeti befolyást minimálisra szorították vissza. 
Ugyanakkor jelentősen szűkítették az egyéb társadalmi csoportok, például a paraszt-
ság vagy a diákság politikai mozgásterét. Ezeknek nem volt többé módjuk arra, hogy 
a maguk módján lépjenek fel a kommunisták által mozgósított „népi erők" aktivitásá-
val szemben. A politikai rendőrség itt is meghatározó szerepet játszott: hol közvetle-
nül bevetették, hol a megfélemlítés eszközeként használták. 

A kommunista taktika harmadik jellegzetes vonása a politikai mozgalmakba, kü-
lönösen a szövetséges pártok soraiba való beépülés. Ez tette lehetővé a pártok „csatló-
sítását" azok után, hogy a szívós ellenfeleket vagy az ellenállókat kiszűrték belőlük. 
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Ez játszódott le Magyarországon Nagy Ferenc látványos eltávolítása után, Csehszlo-
vákiában pedig 1948 februárját követően. A csatlósítás történetét még senki sem írta 
meg, pedig itt a társadalom leigázásának egyik kulcskérdésével állunk szemben. 

A „Függetlenségi" (Csehszlovákiában: Nemzeti) Front - általánosabban fogal-
mazva: az úgynevezett demokratikus és antifasiszta erők együttműködése - is fegyver 
volt a kommunisták kezében. Lehetővé tette számukra, hogy a demokrácia kereteit 
leszűkítsék. Különösen a parlament szerepét korlátozták vele, mivel a pártok közötti 
előzetes egyeztetés lépett a parlamenti többség akaratának helyébe. Ez persze a de-
mokratikus konszenzus hangoztatásával történt, de a konszenzus értelme az volt, hogy 
vétójogot adott a kommunista pártnak arra az esetre, ha netalán kisebbségben marad-
na. A „Függetlenségi" (Nemzeti) Front mint hivatkozási és legitimációs forrás tette 
lehetővé minden ellenzéki erő betiltását és üldözését is. Mi több, a frontpolitika nevé-
ben a kommunisták helyi szinten közvetlenül is a kezükbe vették az államigazgatást. 
Semmi sem jelentett nagyobb veszélyt a náci vereség után újraéledő demokráciák 
számára, mint a nemzetifront-szerű intézmények kezébe adott kizárólagos hatalom. 

Fejtő Ferenc jól ismert munkáiban5 arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen si-
keresen párosították a csehszlovák kommunisták a politikai propagandát az utca nyo-
másával. Ez persze csak azért sikerülhetett, mert erőszakos úton már semlegesítették a 
kommunistaellenes tömegeket, és mert a kommunista pártvezetés mindkét országban 
már jóval a fordulat előtt ellenőrzése alá vonta a tömegtájékoztatást. Ebben természe-
tesen nagy szerepe volt a szovjet befolyásnak is. Az a mód, ahogyan a szovjet érde-
kekre való hivatkozást a nem kommunista erők megnyilatkozásának szabadsága ellen 
fordították, szorosan összefüggött az antifasiszta front logikájával. 

A szovjet befolyás persze a legyőzött Magyarországon másképp érvényesült, 
mint a névleg független Csehszlovákiában. A katonailag megszállt Magyarországon 
Moszkva a kezdetektől fogva nyíltan beavatkozott a belpolitikai játszmába. Ennek 
legfőbb közvetítője Vorosilov marsall volt, akinek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB) fejeként jogi alapja is volt erre. Csehszlovákia nem volt megszállva, és SZEB 
sem működött a területén. Jóllehet a páltvezetőségek közötti kapcsolat révén létezett a 
Gottwald-csapat és Moszkva között a „forró drót", a szovjet befolyás kormányzati 
szinten sokkal áttételesebben valósult meg. De még ez a közvetett nyomás is elégsé-
ges volt annak megakadályozására, hogy Benes elnök megkockáztassa a kommunis-
taellenes erők támogatását. A februári válság előtt Benes az utolsó pillanatig hitt ab-
ban, hogy Csehszlovákia gyökeresen más helyzetben van, mint Magyarország vagy a 
többi kelet-európai ország. Valószínű azonban, hogy a válság végére ő is belátta, hogy 
sem a politikai erők belső egyensúlya, sem Csehszlovákia nemzetközi státusa nem 
különbözik lényegesen Magyarországétól, vagy mondjuk Lengyelországétól. így tehát 
Benes ugyanúgy elfogadta a Gottwald által előterjesztett kormánylistát, mint ahogyan 
egy évvel korábban Tildy is beletörődött saját pártja lefejezésébe. 

5 Fejtő: i. m. és uő: A népi demokráciák története. 1-2. köt. Ford. Endrefíy Zoltán. Budapest-Párizs, 
1991, Magvető Kiadó-Magyar Füzetek. 276; 379 o. 
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EGY VÉGZETES HIBA 

Végezetül vizsgáljuk meg, milyen volt a nem kommunista erők helyzete és magatartá-
sa a tárgyalt időpontban. Ezek az erők a háború utáni Magyarországon számos, többé-
kevésbé nyilvánvaló okból összehasonlíthatatlanul rosszabb helyzetbe kerültek, mint 
Csehszlovákiában. Az 1945. novemberi és az 1946. májusi választások után azonban 
az erőegyensúly Magyarországon a nem kommunisták javára alakult, Csehszlovákiá-
ban viszont ellenkező irányban változott. 1945 őszétől kezdve Magyarországon a nem 
kommunista erők arra törekedtek, hogy választási győzelmükre támaszkodva a kom-
munista párt egyeduralmának mind állami, mind helyi szinten véget vessenek. Szem-
beötlő ebben az időben a magyar és a csehszlovák nem kommunista pártok céljainak 
hasonlósága. Amint azt jól tudjuk, sem itt, sem ott nem sikerült kiszabadulniuk a 
kommunista szorítás alól. Magatartásuk azonban mégsem volt teljesen azonos. Nagy 
Ferenc és pártja arra várt, hogy a békeszerződés visszaállítsa az ország szuverenitását, 
és óvatos stratégiát követve kerülték a nyílt összecsapást a kommunistákkal. Velük 
szemben Rákosi és elvtársai mindent megtettek, hogy kiprovokálják az összetűzést. 
Tisztában voltak azzal, hogy az ország szuverenitásának helyreállása esetén elveszít-
hetik a szovjet katonai jelenlét áldásos támogatását, megpróbálták ezért a legádázabb 
ellenfelüknek tartott kisgazda többség elleni harc ütemét felgyorsítani. A kívánt válság 
előidézésére találták ki 1946 végén az úgynevezett köztársaság elleni összeesküvést. 

Csehszlovákiában a két politikai pólus taktikája ennek szinte homlokegyenest az 
ellenkezője volt. Gottwaldék óvakodtak a válság kirobbantásától, Ripka és társai vi-
szont egyre élesebben léptek fel a növekvő kommunista befolyással szemben. Végül 
is a nem kommunista erők politikája vezetett a februári válsághoz, nem pedig a Rá-
kosihoz képest meglehetősen óvatos Gottwaldé. Persze igaz, hogy Gottwald a kezde-
tektől (de 1946-tól biztosan) maga mögött tudhatta a politikai többséget, Rákosi pedig 
nem. Ez is magyarázat lehet a hatalomátvétel időzítésének rejtélyére. 

Befejezésül egy általánosabb megjegyzés. Úgy tűnik, hogy a nem kommunista 
erők, pontosabban szólva azok, amelyeket 1944-45-ben a kommunisták „demokrati-
kus" jelzővel illettek, és bevettek az antifasiszta koalícióba, mindkét országban egy 
közös és végzetes illúzióba ringatták magukat. Hittek abban, hogy a kommunistákkal 
közös nevezőre lehet jutni, és hogy azok őszintén érdekeltek egyfajta „történelmi 
kompromisszumban". A kommunista vezetők tisztában voltak koalíciós partnereik 
tévedésével, s azt tudatosan ki is használták. Miközben egyre magasabbra emelték az 
együttműködés árát, állandóan új stratégiai célokat határoztak meg, és mind jelentő-
sebb követeléseket támasztottak. Jó időbe tellett, amíg a partnerek felismerték, hogy 
az együttműködés alapja nem a politikai egyenlőség. Amikor azonban ennek hangot 
is adtak, kitették magukat a kommunista propaganda támadásainak, amely őket a leg-
elvetemültebb és ezért megsemmisítendő ellenségnek kiáltotta ki. így végül is a kom-
munista vezető mag leninista magatartása miatt a hatalomátvételre mindenképpen sor 
került ott, ahol a kommunista párt kezdeti pozícióinak köszönhetően maga irányíthatta 
a játszmát, vagy - ahogyan Jacques Rupnik6 e konferencián oly helyesen mondta -
önkényesen határozta meg a politikai játszma paramétereit. 

6 Jacques Rupnik: The „Elegant" Takeover: 1948 or 1945? 


