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Borhi László könyve - fogyatékosságai ellenére is - jó és igen figyelemreméltó mun-
ka. A Történettudományi Intézet fiatal, tehetséges történésze alapos kutatómunka 
után, sokrétű és bőséges amerikai, magyar és kisebbrészt szovjet levéltári forrásanyag-
ra támaszkodva rendkívül meggyőzően igyekszik bizonyítani: a Szovjetunió közvet-
lenül a második világháború végétől tudatos gazdasági térhódítást - a szerző szavai-
val: gazdasági gyarmatosítást - folytatott, hogy magához láncolja és csatlós államává 
tegye Magyarországot. Borhi alaptézise szerint 1945-től semmi sem történhetett Ma-
gyarországon, amit a Kreml nem tudott elfogadni, és minden fontos kérdés Moszkva 
akarata szerint dőlt el. Miután pedig a Szovjetunió rövid idő alatt elvágta a magyar 
gazdaság nyugati kötelékeit, felszámolta az ország hagyományos gazdasági struktúrá-
ját, már könnyű volt a bábfigurákként a szovjet fővárosból mozgatott - s nagyrészt 
onnan is érkezett - magyar kommunistákkal bevezettetni a szovjet típusú kommunista 
rendszert a politikai és a társadalmi szférában egyaránt. 

Némelyek számára túlzásnak tűnhet a „szovjet gazdasági gyarmatosítás" kifeje-
zés, véleményem szerint azonban a szerző nagyon találóan fogalmaz. Éppen ez a 
könyv talán legnagyobb erénye: határozottan nevén nevezi a dolgokat, nem köntörfa-
laz, nem ködösít, nem tesz homályos célzásokat. (Ugyanitt azért meg kell említenem, 
hogy az egyértelmű megfogalmazások mellett Borhi nem tud elszakadni egy régi, 
meglehetősen pontatlan és idejétmúlt kifejezéstől. Következetesen fasiszta Németor-
szágot ír, fasiszta német vezetőkről beszél, pedig ő is tudja, hogy a fasizmus csak 
Olaszországban létezett, Hitler országa a náci Németország volt, amelynek náci - és 
nem fasiszta! - vezetői voltak.) 

Azoknak, akik szerint a „szovjet gazdasági gyarmatosítás" megfogalmazás túl-
ságosan éles, figyelmébe ajánlom a lengyel példát. Lengyelország - Magyarországtól 
eltérően - papíron legalábbis győztesként fejezte be a világháborút. A Szovjetunió 
1956-ig mégis minden kétséget kizáróan gazdasági és politikai gyarmatként kezelte 
Varsót. Például a lengyel szenet - az ország első számú exporttermékét - a világpiaci 
ár töredékéért vásárolta meg, miközben Varsó nyugati eladásait a minimumra szorítot-
ta. Az 1952-es lengyel kommunista alkotmányt maga Sztálin nézte át, számos helyen 
tett saját kezű javításokat, amelyeket kivétel nélkül átvettek a végleges szövegbe. 
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S akkor még szó sem esett Rokosszovszkij szovjet marsallról, aki 1949-től 1956-ig 
lengyel nemzetvédelmi miniszter és a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizott-
ságának tagja volt. (A lengyel történelem ezen időszakának tudományos igényű és 
hiteles leírását Andrzej Paczkowski adta Fél évszázad Lengyelország történetéből 
1939-1989 című könyvében.)1 

Borhi véleménye szerint a magyarországi szovjet gazdasági uralmat elsősorban a 
zsákmányolás, a leszerelés, a jóvátétel és a vegyes vállalatok kényszerű létrehozása 
teremtette meg. Ami a zsákmányolást illeti: a Vörös Hadsereg megszállóként és/vagy 
megszabadítóként a legrosszabb várakozásokat igazolta - vae victis! - , el kell ismer-
nünk azonban, hogy ez Magyarország katasztrofális második világháborús szerepvál-
lalása miatt még elfogadható lenne. Az úgynevezett német javak leszerelését, azt a 
szovjet politikát, amely tetszőlegesen nevezett ki német tulajdonnak mindent, amit 
vinni akart, még magyarázhatná a „vesztes ország fizessen!" jelszó. Önmagában 
ugyanez vonatkozik a jóvátételre, hiszen annak megvolt a jogi alapja is: a potsdami 
konferencia határozata. Ha azonban együttesen és összefüggéseiben vizsgáljuk a fent 
említett négy formát - és ezt Borhi rendkívüli alapossággal meg is teszi - , akkor való-
ban az a kép alakul ki, hogy ezek elsősorban tényleg a szovjet gazdasági gyarmatosí-
tás eszközei voltak Magyarországon. 

Állítását a szerző példák sokaságán keresztül, hitelesen támasztja alá. A zsákmá-
nyolás nagy méreteket öltött, az így elvitt berendezések, tárgyak értéke a később meg-
állapított jóvátételi kötelezettség hat százalékának törlesztésére elegendő lett volna. 
Arról nem is beszélve, hogy nem ad hoc, hanem nagyrészt tudatos zsákmányolás 
folyt. Ugyanez vonatkozik a németnek nyilvánított javak leszerelésére. A jóvátétel 
kérdésében, mint arra Borhi is rámutat, alapvető különbség volt a Szovjetunió és az 
Amerikai Egyesült Államok között: ez utóbbi - Washingtonban ekkor még hitték, 
hogy Magyarországon esetleg elkerülhető a szovjetesítés - méltányos jóvátételt kívánt 
megszabni, hogy Magyarország minél hamarabb újjáépülhessen, s ily módon bekap-
csolódhasson a háború utáni összeurópai újjáépítésbe, és az európai gazdasági egység 
része lehessen. Moszkva azonban a pusztuláshoz és a magyar gazdaság állapotához 
képest irreálisan magas jóvátételt fogadtatott el, arról nem is szólva, hogy ezt azután 
milyen önkényesen értelmezte. Budapest így végeredményben az eredetileg megálla-
pított jóvátétel sokszorosát teljesítette, s ezt önmagában is nagymérvű kizsákmányo-
lásnak lehet nevezni. (Nem ártott volna, ha a szerző a bőségesen idézett számadatok-
nál feltünteti, hogy egy 1945-ös USA-dollár manapság mennyinek felel meg.) 

Moszkva a vegyes vállalatokat a stratégiai ágazatokban hozta létre - szén-, bauxit-
és ércbányák, kohók, repülőgyár, iparvasutak, hajógyár, villamos részvénytársaságok, 
textilipari vállalatok - , ez is a magyarországi szovjet gazdasági behatolás bizonyítéka. 
Bár a kérdés komoly, mégis mulatságos olvasni Borhi példákkal alátámasztott leírását 
arról, hogy a szovjet állam miként vált Magyarországon részvénytulajdonossá - mi-
közben „hivatalból" mélyen megvetette az általa túlhaladottnak nyilvánított kapitalista 
gazdaságot - , és saját céljai megvalósítása érdekében hogyan sáfárkodott ezekkel a 

1 Megjelent az 1956-os Intézet kiadásában, 1997-ben. 
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részvényekkel. Az pedig már egyáltalán nem mulatságos, hogy a nyereséget, illetve az 
osztalékot a magyar államnak meg kellett előlegeznie a Szovjetuniónak. 

Borhi László az általa fellelt amerikai dokumentumok alapján tart elénk tükröt: 
miként látták az amerikai diplomaták és államférfiak Magyarországot az 1945 és 1949 
közötti években. Ha realisták vagyunk, meg kell állapítanunk, hogy a magyar belpoli-
tika egyetlen szereplőjéről sem voltak jó véleménnyel. Az még könnyen érthető, hogy 
a Magyar Kommunista Párt vezetőit nem tartották sokra, de sajnos ugyanez vonatko-
zik a demokratikus eszméket valló polgári politikusokra is, Tildy Zoltántól Nagy Fe-
rencen át Sulyok Dezsőig. Természetesen nem kell feltétlenül elfogadnunk ezeket az 
értékeléseket - noha Arthur H. Schoenfeld és Selden Chapin budapesti amerikai köve-
tek (utóbbit 1949 februáijában utasították ki a Mindszenty-ügy miatt) meglepően 
tájékozottak voltak a térség ügyeiben, és jó kapcsolatokat ápoltak a magyar demokra-
tikus pártokkal - , de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Fehér Házban és a 
State Departmentben a követek jelentéseit (is) felhasználva alakították ki a hivatalos 
állásfoglalásokat. 

Tudjuk persze, hogy nem ez volt a döntő, mégsem mellékes, hogy milyen Ma-
gyarország-kép élt a nyugati világ leghatalmasabb államának vezetőiben. Magyaror-
szág a második világháborút a náci Németország csatlósaként elvesztette. Legyőzött 
ország volt, és nagyon gyorsan a szovjet érdekszférába került. Alapvetően ez határoz-
ta meg a Budapesttel szembeni amerikai politikát. Borhi László nagyon helyesen 
állapítja meg, hogy 1945 elején Jaltában az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-
Britannia nem „eladták" Kelet-Európát és a Balkánt - Albániát, Bulgáriát, Romániát, 
Jugoszláviát, Csehszlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot - a Szovjetunió-
nak, hanem kényszerűen elfogadták a már nagyrészt kész tényeket, hogy ily módon 
„megmenthessék" Európa nyugati felét. Röviden: Jaltában Magyarországot is aláren-
delték a Nyugat érdekeinek. Erre utal a könyv jól megválasztott címe is: megalkuvás 
(az USA részéről), illetve erőszak (a Szovjetunió részéről, hogy minél hamarabb 
szovjetesíthesse a kelet-európai államokat). 

Borhi is hangsúlyozza, hogy az amerikai megalkuvás - ami természetesen a 
Kelet-Európa iránti érdektelenségből is következett (miközben az amerikaiak tényleg 
nem óhajtották a térség szovjetizálását) - természetesen egyenértékű volt azzal, hogy 
az USA beletörődött: számára ez a régió elveszett. Ugyanakkor Washington a világ-
háborút közvetlenül követő első években még nem feltétlenül hitte, hogy ez a térség 
államainak teljes alávetettségét, Moszkvából irányított csatlós országok létrejöttét je-
lenti. Inkább csak szovjetbarát kormányokat feltételezett. Ezért tett időnként Magyar-
országgal kapcsolatban is erőtlen kísérleteket arra, hogy az egyre nagyobb és nyilván-
valóbb szovjet függőségen lazítson. A Fehér Ház e tekintetben - állapítja meg Borhi 
- két alapelvet képviselt: az amerikai gazdasági érdekek érvényesítését (ebből követ-
kezően az amerikai állampolgárok magyarországi gazdasági érdekeltségeinek védel-
mét), valamint a szabad kereskedelem elvét, hogy - a mi esetünkben - Magyarország 
is hozzájárulhasson a már említett általános európai újjáépítéshez. 

A szerző tézise az, hogy az USA elsősorban nem nagyhatalmi érdekei miatt 
akarta, hogy Kelet-Európa a Washington által felvázolt szabadkereskedelmi zónába 
tartozzon, hanem mert így látta biztosítottnak Európa helyreállítását, a kontinens gaz-
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dasági-politikai stabilitásának megvalósítását. Az USA tehát legfőképp gazdasági 
okokból óhajtotta meggátolni Kelet-Európa szovjetesítését, vagyis azért, hogy a térség 
integráns egységet alkosson Európa nyugati felével. Ez magától értetődően veszélyez-
tette a régióval kapcsolatos szovjet terveket, hiszen ha az amerikai elképzelés valósul 
meg, akkor Moszkva nem vonhatta volna teljes ellenőrzése alá a térség országait. 
A Szovjetuniónak az volt a célja, hogy minden köteléket elvágjon Nyugat- és Kelet-
Európa között, hogy fennhatóságát zavartalanul biztosíthassa. így alakult ki a - kez-
detben gazdasági jelleget öltő - konfliktus a két nagyhatalom között, ami nem vált 
fegyveres szembenállássá, hiszen a Fehér Ház a legkisebb szovjet ellenállást érzékel-
ve azonnal visszakozott, mégpedig nemcsak a világháborúban vesztes Magyarorszá-
gon, hanem a győztes államok sorába tartozó Lengyelországban is. Ebben az érdekte-
lenségen és a „kész tények" tudomásulvételén kívül szerepet játszott az is, hogy az 
USA tisztán látta: az európai szárazföldön a Szovjetunió katonailag szinte verhetetlen. 
Az 1947-től kialakított containment-politika pedig nem a szovjetek európai „vissza-
szorítását", hanem esetleges további terjeszkedésének megakadályozását tűzte ki cé-
lul. (Mi már tudjuk, hogy Sztálin nem is óhajtott továbbmenni nyugat felé.) 

Azt lehet persze mondani, hogy a végeredményt tekintve mindegy, eladta-e az 
USA Kelet-Európát a szovjeteknek, vagy „csak" a kényszerű megalkuvást választotta. 
Borhi határozottan állítja - és én is osztom véleményét - , hogy a kettő között lényegi 
különbség van. Nem igaz, hogy a Fehér Ház tudatosan kiszolgáltatta volna Moszkvá-
nak ezt a régiót. Az elfogadás - a status quo tudomásulvétele - nem jelentette annak a 
reménynek a feladását, hogy egyszer majd megadatik ezeknek az országoknak is, 
hogy csatlakozzanak a „szabad világhoz". Ha katonai segítségre nem is, legalább er-
kölcsi támogatásra számíthattak ezek az államok. Borhi határozottan leszögezi, hogy-
ha az USA piaci kufár módjára tényleg megalkudott volna a Szovjetunióval, miként 
fessen a háború utáni Európa térképe, akkor valószínűleg a hidegháborúra sem került 
volna sor. Hamis az a beállítás - jelenti ki Borhi - , miszerint a hidegháborús rendszer 
hasznos lett volna a nyugat-európai országok és az Egyesült Államok számára. Éppen 
ellenkezőleg: sokkal több kárral járt, mint haszonnal. Azt hiszem, ezt teljes mértékben 
el lehet fogadni. Egyidejűleg újra tudomásul kell vennünk, amit azért eddig is tudtunk: 
magasztos elvek, népek önrendelkezési joga, szuverenitás stb. ide vagy oda, a lényegi 
kérdésekről a nagyhatalmak határoznak, a „kicsiknek" minimális a mozgásterük, ha 
van egyáltalán (a szövetséges Lengyelországot például az USA és Nagy-Britannia 
már 1941-től alárendelte a Moszkvával való együttműködésnek). 

Felmerül a kérdés: fontos volt-e bármikor is Washingtonnak ez a kis Duna menti 
állam, volt-e olyan periódus, amikor Budapest szerepe valamelyest felértékelődött az 
óceán túlpartján (persze ahhoz képest, hogy egyébként Magyarország az USA szemé-
ben szinte teljesen jelentéktelen volt)? A tárgyalt időszakban két ilyen momentum 
fordult elő: 1944-ben, amikor a náci Németországot kellett gyengíteni a normandiai 
partraszállás minél sikeresebb véghezvitele érdekében - például azzal, hogy Magyar-
ország kiugrik a német szövetségből, és ezzel jelentős német katonai erőt köt le - , 
illetve 1945-46-ban, amikor - amint ezt Borhi meggyőzően bizonyítja - az USA 
valóban komolyan gondolta, hogy Magyarország részt vehet abban a bizonyos „általá-
nos európai talpra állásban". Amint egyre nyilvánvalóbb lett a szovjet térnyerés és a 
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magyar kommunisták hatalomátvétele - Washington 1947 őszén említette először 
Magyarországot vasfüggöny mögötti államként úgy csökkent ez az amerikai figye-
lem az 1950-es évekre a teljes érdektelenségig. Az ugyancsak tény, hogy az USA már 
előzőleg sem ment el még szűk lehetőségei határáig sem, s 1946-47-től már csak 
egyetlen szempontot tartott szem előtt: kereskedelmi érdekei védelmét. 1948-49 után 
aztán ezt is teljesen feladta, mert belátta, hogy képtelen megvédeni saját gazdasági 
érdekeltségeit Magyarországon. Ezzel - mint Borhi íija - lemondtak az amerikai kül-
politika egyik sarkalatos pontjáról. A MAORT-per során már - érthetően - fontosabb 
volt a két letartóztatott amerikai állampolgár szabadon bocsátásának kieszközlése, 
mint a gazdasági érdekek védelme. 

Borhi nem folytatott összehasonlító vizsgálatokat Kelet-Európa országainak 
1944 és 1950 közötti történelmét illetően, mindazonáltal - éppen Borhi könyvéből 
kiindulva is - érdemes lenne ezt megtenni. Akkor derülne ki világosan, milyen általá-
nos és konkrét stratégiai célokat követett Moszkva kelet-európai politikájában, és az 
egyes országokkal szemben milyen taktikát választott. A szerző időnként igyekszik ösz-
szehasonlításokat tenni, de nem viszi végig a párhuzamokat, megáll az említés szint-
jén, és nem von le következtetéseket sem. Néha úgy tűnik, csak azért szerepeltet más, 
térségbeli országokat - Romániát, Lengyelországot, Bulgáriát vagy Csehszlovákiát - , 
mert Magyarország mellett azokról is szó esik az éppen idézett dokumentumban. Még 
azt is megkockáztatom, hogy esetenként (sokkal) nagyobb teljedelemben. 

Borhi könyve egy eredetileg angolul írt, az USA-ban megjelenő monográfia ré-
sze, s ez nem tesz jót a magyar kiadásnak. A szerző érezhetően igyekszik megfelelni a 
nagyon magas amerikai tudományos-szakmai kritériumoknak. (Ez nem mindig sike-
rül, de a hibákat az amerikai kiadásban nyilván ki fogja javítani.) A magyar olvasó 
azonban időnként úgy érezheti, hogy találomra kiemelt részekből összevegyített kivo-
natot kap a jóval terjedelmesebb amerikai változatból. 

A magyar változat másik hibája, hogy néhány fogalmat, amely az amerikai olvasó 
számára evidencia, nem magyaráz meg. Ilyen például az „amerikai közvélemény". 
A szerző többször említi, hogy erre a mindenkori amerikai elnöknek figyelemmel kell 
lennie a külpolitikai döntések meghozatalakor. Leírhatta volna, hogy az amerikai közvé-
leményre való gyakori hivatkozás az amerikai politikusok szájából - a saját megítélése 
szerint - mennyire komoly, vagy mennyire szólamszerű. A könyv olvasásakor inkább ez 
utóbbi felé hajlok, nem tagadva, hogy tévedhetek. Ugyanígy a kritika igaz a „másik 
oldalról" is. A szerző rövid, de túlmagyarázó kronologikus eseménytörténete a magyar 
belpolitikai élet egyes időszakairól nyilván az amerikai olvasónak szól, és csak tévedés-
ből került át a magyar változatba. Borhi László ugyan hangsúlyozza, hogy nem célja az 
1945 utáni magyar politikai és társadalmi változások bemutatása, éppen ezért ezt nem is 
kérhetem számon rajta, de jobb lett volna helyenként a következetesebb és mélyebb 
ábrázolás, vagy az ilyesfajta kronologikus felsorolások mellőzése. 

Az olvasó azon is eltűnődhet, hogy talán nincs értelme visszatérni a többes szám 
első személy idejétmúlt használatához („nézetünk szerint", „mint már említettük", „vé-
leményünk szerint", „egyetértünk azzal", „úgy érezzük"). Ugyancsak felesleges, hogy 
a fontosnak tartott megállapításokra, idézetekre külön is - és kissé szájbarágóan -
felhívja az olvasó figyelmét. 
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Nem világos, mit ért a szerző Kelet-Európa, Közép-Európa, illetve Kelet-Közép-
Európa fogalmán. Nem sorolja fel, hogy mely országokra használja a három fogalmat, 
s a kifejezéseket szinonimaként váltogatja, noha Bulgária például nyilván nem tarto-
zik a közép-európai régióhoz. Az is kifogásolható, hogy Borhi úgy elemzi az USA 
második világháború alatti „kelet-európai" politikáját huszonnégy oldalon keresztül 
- egyébként nagyszerűen - , hogy közben mindössze két félmondatot ejt Lengyelor-
szágról. Pedig az igazán neuralgikus pont a németellenes nagyhatalmak együttműkö-
désében Lengyelország kérdése volt: az ország leendő határai keleten és nyugaton, 
Katyií, a nyugati hatalmak által elismert londoni emigráns lengyel kormány konfliktu-
sa Moszkvával, a szovjetek állította lengyel kommunista bábkormány tevékenysége, 
és még lehetne sorolni. 

A könyv kiadásához nagy szükség lett volna felelős szerkesztőre. Sajnos a mű 
hemzseg a pongyola és magyartalan megfogalmazásoktól, a stilisztikai és helyesírási 
hibáktól. Figyelmet kellett volna fordítani például arra is, hogy ugyanaz az intézmény 
ne szerepeljen egyszer Kereskedelmi és Iparbank, másszor Kereskedelmi és Ipar Bank 
Rt. néven. Minden bizonnyal az ilyen zavaros megfogalmazásokat is el lehetett volna 
kerülni: Kifejtette, hogy „Az oroszoknak ugyanúgy nincs joguk támogatni a kommu-
nista mozgalmakat Nyugat-Európában és Oroszországban ". 

Egy hozzáértő szerkesztő azt is észrevette volna, hogy ugyanaz az idézet a 
könyvben két helyen, ráadásul két különböző fordításban szerepel: 

A teheráni konferencia után Roosevelt így beszélt Sztálinról egy rádióadásban: 
„Elmondhatom, hogy nagyszerűen kijöttem Sztálin marsallal... úgy érzem, valóban 
képviseli Oroszország szívét és lelkét; és úgy hiszem, hogy nagyszerűen kijövünk majd 
vele és az orosz néppel, valóban nagyszerűen " (24. o.). 

Roosevelt, aki a britek meghívását visszautasítva a teheráni szovjet külképviselet 
épületében lakott - ahol, mint újabban kiderült, a szovjet titkosszolgálat az amerikai 
küldöttség minden szavát lehallgatta és azonnal Sztálin tudomására hozta — elégedet-
ten távozott a konferenciáról Egy rádióbeszédében így nyilatkozott: „Azt mondhatom, 
hogy nagyszerűen kijöttem Sztálin marsallal. O egy olyan ember, aki hatalmas, fá-
radhatatlan eltökéltségét nagyszerű humorral kombinálja. Úgy hiszem, hogy igazán 
képviseli Oroszország szívét és lelkét, és hiszem, hogy igen jól megértjük majd egy-
mást— igen jól" (32. o.). 

Az is feltűnt volna egy szerkesztőnek, hogy bár a könyvben - két tömbben - 480 
lábjegyzet szerepel (ami arról tanúskodik, hogy a szerző egyrészt ismeri a szakirodal-
mat, másrészt pedig hatalmas levéltári kutatómunkát végzett), a főszövegben nincse-
nek feltüntetve a jegyzetszámok.2 

Ezek a hiányosságok bosszankodásra késztetik az olvasót, és csökkentik az 
egyébként mindenképpen figyelmet érdemlő munka értékét. Ráadásul túlnyomó ré-
szük egy kis figyelemmel könnyedén kiküszöbölhető lett volna. Mindezek ellenére 
tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek Borhi László könyvét. Ha ez a magyar kiadás 
nem is lesz feltétlenül alapmunka, nem kerülheti meg az, aki Magyarország 1944 és 
1949 közötti történelmével kíván foglalkozni. 

? 
A könyvet azóta újranyomták, feltüntetve a főszövegben a jegyzetszámokat. 


