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Rainer M. János

JELENTÉS A KELET-EURÓPAI VÉGEKRŐL
Vosztoesnaja Jevropa v dokumentált rosszijszkih arhivov, 1944-1953. [Kelet-Európa az orosz levéltárak do
kumentumaiban] 1. köt., 1944-1948. 2. köt, 1949-1953. Szerkesztőbizottság: T. V. Volokityina, T. M. 
Iszlamov, G. P. Murasko. Felelős szerkesztő: A. F. Noszkova, L  A. Rogovaja. Moszkva—Novoszibirszk, 1997, 
1998, Szibirszkij Hronograf. 985,1004 o.

Két vaskos kötetben, csaknem kétezer oldalon hatszáznegyvenöt dokumentum a legkülönbö
zőbb terjedelemben, pársoros feljegyzéstől a sokoldalas elemzésig, közötte Joszif Visszá- 
rionovics Sztálin tucatnál több, kelet-európai kommunista és más vezetőkkel folytatott beszél
getéséről készült részletes jegyzőkönyv — a legfelületesebb számszerű megközelítésben ezt 
tartalmazza a nemrég megjelent válogatás. Azt várnánk, hogy ez az egyszerre hozzáférhetővé 
vált igen gazdag forrásanyag nemcsak bepillantást enged a szovjet döntéshozatalba, hanem 
valóságos tudást közvetít arról, sőt elemzési szempontokat nyújt a második világháborút kö
vető, majd a hidegháborúba merülő szovjet Kelet-Európa-politikához. A terjedelem és a sok
féleség szinte kizárja, hogy csalódjunk várakozásainkban -  feleletet „végső kérdéseinkre”  
azonban, mint rendesen, ez az impozáns dokumentumpublikáció sem ad. A kötetet ilyen
olyan szempontok szerint lapozgató olvasó úgy érezheti, hogy valóban többet tud meg a tér
ség szovjetizálásának apró mozzanatairól, hétköznapjairól, a kialakuló „nagy szerkezetet”  al
kotó, mozgató sok-sok ismeretlen vagy kevéssé ismert szereplőről. Még a főszereplőkről is. De 
ha arra kíváncsi, hogy a szovjet pártvezetés legbelsőbb körei milyen előterjesztések alapján, 
főképpen milyen belső viták alapján mit és hogyan döntöttek a térségről, vagy akár egyes or
szágokról, akkor már inkább hiányjeleket tehet a kötet lapjainak szélére -  mert erről vajmi 
keveset tud meg, azt is közvetett módon.

A lapozgatást igencsak nehezíti, hogy a köteteknek nincsen hagyományos tartalomjegy
zékük, ezt a Dokumentumok listája helyettesíti, melyből csak az oldalszám hiányzik ahhoz, 
hogy valódi tartalomjegyzék legyen. Ugyanakkor ez a megoldás elmélyíti a használatot, mert 
a sorszám utáni keresés során az olvasó óhatatlanul belenéz a keresett szöveg környékén ta
lálható más témájú feljegyzésekbe is. A jegyzetapparátus meglehetősen egyenetlen. A doku
mentumok formai jellemzőit nagyon pontosan leírták az összeállítók -  nemcsak azt, hogy 
egyik vagy másik nagykövet, követségi tanácsos stb. jelentését név szerint ki kapta meg, de 
azt is, hogy milyen aláhúzások, jelek, netán ceruzával (piros, kék) írott megjegyzések talál
hatók a margón. Olykor ezek is sokat elmondanak. Ha például Sz. G. Zavolzsszkij, a 
Kominform referense azt jelenti főnökének, a szervezet titkárának, L. Sz. Baranovnak Farkas 
Mihállyal folytatott 1949. július 11-i beszélgetéséről (mely nagyrészt a Rajk László és társai 
elleni vizsgálatról szólt), hogy „[mjunkánk következő kérdése Nagy Imre nyilvánvaló 
buharinistaként való leleplezése lesz. Úgy gondoljuk, hogy kizárjuk a PB-ből” , s a vonatkozó
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jegyzet szerint ,,[e] bekezdés mellett a bal oldalon ceruzával odatett pipa (galocska) látható” 
(1. köt. 180-181. o.) -  akkor eltűnődhetünk, ki tette oda, s milyen értelemben.

A könyvet szerkesztői, az Oroszországi Tudományos Akadémia Balkanisztikai Intézetének 
kutató-történészei láthatólag szakembereknek szánták. Tán emiatt nem fordítottak különö
sebb gondot arra, hogy jegyzetekkel világítsák meg az iratokban szereplő eseményeket, sze
mélyeket, intézményeket. Leggyakrabban az egyes szövegekben előforduló, hivatkozott más 
dokumentumok tartalmát ismertetik, ám az esetek többségében, mint írják, azok „nem álltak 
az összeállítók rendelkezésére” . Nagy ritkán fordul csak elő, hogy lengyel, csehszlovák és 
bolgár kérdésekről a jegyzetek az illető országokban kiadott szakirodalomra utalnak. A cél 
láthatóan kizárólag a dokumentáció kiadása volt.

Az orosz levéltárak 1991, a Szovjetunió felbomlása után részlegesen kinyíltak, s a szeren
csés (és anyagilag jól ellátott) kutatók egy-két évig igen sok mindenhez hozzájutottak. Az elő
relátóbb amerikai és nyugat-európai kutatóhelyek, továbbá az elsősorban a KGB szenzációi
ra vadászó sajtó és televíziós társaságok hosszú távú szerződésekkel és komoly összegekkel 
igyekeztek ezt az ígéretes állapotot meghosszabbítani. Egy-két év múltán azonban a sorra ki
pattanó, jól dokumentált botrányok hatására -  közülük a legnagyobb szenzáció az állítólag 
Vietnamban maradt amerikai hadifoglyok ügye volt1 — az archívumok bezárultak, illetve je 
lentősen megnehezítették a kutatást. Nem sokkal később kezdetét vette egy szisztematikus 
orosz forráskiadás is, melynek eredményei elsősorban az Isztoricseszkij Arhiv című tudomá
nyos és az Isztocsnyik című népszerűsítő folyóiratokban, illetve ez utóbbi mellékletében, az 
Orosz Föderáció Elnöki Levéltárából „tallózó”  Vesztnyikben olvashatók. (A Vesztnyik közölte 
Majszkij külügyi népbiztoshelyettes feljegyzését a háború utáni szovjet külpolitika céljairól, 
de itt jelentek meg az első részletek Rákosi memoárjaiból is.2) A forrásfeltárás leglátványo
sabb eredménye az itt ismertetett két kötet. Megjelenésüket alaposan beharangozták abban a 
körben, ahonnan a legnagyobb érdeklődés volt várható. 1997 októberében egy budapesti 
Sztálin-konferencián3 kézről-kézre járt az első kötet dokumentumjegyzéke, melyet az egyik 
amerikai résztvevő egyenesen Moszkvából kapott faxon. Fél évvel később a csehszlovák kom
munista hatalomátvétel fél évszázados évfordulóján rendezett prágai konferencián az egyik 
összeállító „táskából”  ámlta az első kötet példányait, s hamarosan kitehette volna az „Elfo
gyott”  táblát.

Nem véletlenül. A kötetek megjelenése pontosan egybeesett azzal a vitával, mely elsősor
ban Amerikában bontakozott ki, s amely arról szól: vajon mi vezetett a hidegháború kitörésé
hez, ki és/vagy mi is a felelős érte. Az egymást követő, egymással vitázó ötvenes-hatvanas- 
hetvenes évekbeli tradicionalista, revizionista, majd posztrevizionista felfogásoktól a mostani 
vita abban különbözik, hogy résztvevői nem (csak) történeti-politikai meggyőződésüket hir
detik, hanem álláspontjukat a kilencvenes években különböző körülmények között megszer
zett, jobbára azonnal közzétett szovjet dokumentumokkal igyekeznek alátámasztani. A szerzők 
a hidegháború elejéről a végkifejlet -  és a győztes -  ismeretében írnak, ha dokumentumok

1 Slephen J. Morris: The „1205 Document” . A Slory of American Prisoners, Vielnamese Agents, Soviet Archives, 
Washington Bureaucrals and the Media. The National Interest, 1993. Ősz, 28—42. o.

2 Majszkij tervét lásd az Isztocsnyik című orosz folyóirat Vesztnyik című mellékletében, 1995. 4. sz.; magyarul lásd 
Iván M. Majszkij: A jövendő világ kívánatos alapelveirol (1944). Közreadja és bevezeti Baráth Magdolna. Külpo

litika, 1996. 3-4 . sz. 154-184. o. Rákosi visszaemlékezését lásd Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940-1956. 
Budapest, 1997, Napvilág. A teljes orosz szöveget közli az Isztoricseszkij Arhiv is 1997—1998-as évfolyamában.

3 Ennek előadásait lásd in Évkönyv VI. 1998. Szerk. Litván György. Budapest, 1998, 1956-os Intézet. Sztálin és 

Európa, 1944-1953 címmel, 19—100. o.
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alapján is. Óhatatlan tehát, hogy a felelősség elsősorban az offenzív szovjet félre, Sztálinra, az 
őt vezető bolsevista világforradalmi ideológiára és/vagy az expanzív orosz birodalmi tradíció
ra hárul.4 De hasonló (politikai) szempontok vezetik a mai orosz elemzőket -  és forráskiadó
kat is. Amennyiben a Szovjetuniót úgy állítják be, hogy akár biztonsági-birodalmi stratégiai 
megfontolásokból, akár a világforradalmi küldetéstudattól vezéreltetve durván, önkényesen 
beleavatkozott az általa „kelet-európai térségnek”  nevezett országok belügyeibe, az visszahá- 
nd örökösére, Oroszországra is. És ellenkezőleg: az óvatos, realista, a második világháború 
tanúságai alapján saját biztonságát okkal féltő, helytartóit inkább fékező, visszatartó sztálini 
szovjet külpolitika dokumentumai nemcsak a múltról, hanem valamennyire a felelős, de 
nagyhatalmi szerepéhez, vagy annak látszatához görcsösen ragaszkodó jelcini Oroszországról 
is szólnak. A Moszkvában közzétett iratokból pedig egyértelműen az utóbbi kép rajzolódik ki
— esetünkben Kelet-Európa vonatkozásában. De ugyanez világlik ki Majszkij „békealapelvei- 
ből”  éppúgy, mint Sztálin Maóval és Kim ír Szénnél folytatott, a koreai háborúról szóló távi
ratváltásából,5 a Kelet-Németországgal kapcsolatos, nyilvánosságra került dokumentumok
ból6 és más iratokból.

A két dokumentumkötet valóban arról szól, amit szerkesztői a címbe foglaltak: hogyan je 
lent meg „Kelet-Európa”  (az európai szocialista országok, kivéve az NDK-t) a szovjet döntés
hozók íróasztalán? A dokumentumok túlnyomó része jelentés a helyszínről, megfogalmazóik 
részben a korabeli szovjet diplomácia tisztviselői (nagykövetek, követségi tanácsosok, 
Kominform-megbízottak) vagy a birodalom helyi emisszáriusai, az egyes országok párt (és ál
lami) vezetői. Helyzeteket írnak le, problémákat vázolnak. Ha megoldási javaslatok kerülnek 
szóba, akkor azokat általában az utóbbiak, Rákosi, Dej, Bierut, Cservenkov, Gottwald és tár
saik fogalmazzák — a moszkvai válasznak többnyire nincsen nyoma, vagy ha mégis, azok 
szembeötlően óvatos, tartózkodó, reaktív természetűek. Ez a tény persze összefügg az iratok 
lelőhelyével — többségük a moszkvai Külügyminisztérium levéltárából származik, vagy a volt 
pártarchívum utódintézményeiből, melyek a döntéshozatal alacsonyabb grádusain született 
dokumentumokat őrzik. Sztálin (Molotov, Szuszlov stb.) néhány beszélgetése erejéig feltárul a 
kutatók elől még ma is alapvetően elzárt volt Politbüro-archívum is, melyet ma az Oroszorszá
gi Föderáció Elnöki Levéltárának neveznek. De még ezek a beszélgetések sem a parancsokat 
osztogató imperátort állítják elénk, inkább valamiféle bölcs atyafigurát, valódi „Gazdát” , aki
-  mondhatni -  jóindulatúan érdeklődő attitűddel közeledik kissé bőbeszédű, a világ problé

4 Az utóbbi időben megjelent legnevezetesebb összefoglalók: John Lewis Gaddis: We Now Know. Rethinking Cold 
War History. Oxford, 1997 — Oxford Clarendon; Vojtech Mastny: The Cold War and Saviét Jnsecurity: The Stalin 
Years. New York—Oxford, 1996. Oxford University; Vladislav Zubok—Constantine Pleshakov: Inside the Kremlin s 
Cold War: From Stalin to Khrushchev. Cambridge, Mass., 1996. Harvard University. Az Egyesült Államokban és 
másutt folyó hidegháború-vitát részletesen ismerteti nagy szakirodalmi áttekintéssel Melvyn P Leffler: The Cold 
War: What Do “ We Now Know” ? American Historical Review, 1999. április, 501-524. o.

5 Kalhryn Weathersby: New Russian Documents on the Koreán War Cold War International History Project Bulle
tin, 6 -7 . sz. 1995-96. Tél, 30-41. o.

6 A Kelet-Németországról szóló dokumentumokat lásd a Woodrow Wilson Center fór Scholars Cold War Interna
tional History Project honlapján, www.cwihp.si.edu, a „Cold War Virtual Library: The Stalin Éra”  oldalakon. 
Lásd még New Documents on the Easl Germán Uprising of 1953. Közzéteszi: Christian Oslermann. Cold War 
International History Project Bulletin, 5. sz. 1985. Tavasz, 10-21. o.; ugyanő: „This Is Nőt A Politburo, Bút A 
Madhouse” . The Post-Slalin Succession Slruggle, Soviet Deutschlandspolilik and the SÉD. New Evidence from 
Russian, Germán and Hungárián Archives. Cold War International History Project Bulletin, 10. sz., 1998. már
cius. 61-111. o.
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máiban nehezen eligazodó, s mindenekelőtt egymás iránt féltékeny, belső köreikben intrikus 
és gyűlölködő, feljelentésre mindig kész háza népéhez. Az ilyenfajta beszélgetések jellemző 
példájaként idézem csaknem teljes terjedelmében azt a beszélgetést, melyet Sztálin a szov
jet-magyar barátsági szerződés aláírására érkezett magyar delegációval, Tildy Zoltán köztár
sasági elnökkel, Dinnyés Lajos miniszterelnökkel és Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes
sel (egyben MKP-főtitkárral) folytatott.

„Feljegyzés I. V. Sztálin és Tildy magyar elnök tárgyalásáról.
Moszkva, 1948. február 17-e 19.00. óra.
[ . . . ]

Sztálin elvtárs megkérdezi, hogy utaztak.
Tildy az feleli, jól utaztak, sok új élményben volt részük.
Sztálin elvtárs megkérdezi, milyen kérdései vannak a magyar delegációnak.
Dinnyés elmondja, hogy a magyar delegáció tegnap tanulmányozta a barátsági, együttmű

ködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés tervezetét, melyet Molotov külügyminiszter 
adott át Rákosinak és Molnárnak. A magyar delegáció megfelelőnek tartja a tervezetet, és 
kész aláírni az egyezményt. Dinnyés ugyanakkor megjegyzi, hogy a magyar törvények értel
mében az egyezmény csak a parlamenti ratifikáció után lép életbe, ezért kéri, hogy az egyez
mény tervezetét ennek megfelelően módosítsák.

Sztálin elvtárs azt mondja: rendben.
Dinnyés azzal a kéréssel fordul Sztálin elvtárshoz, hogy engedje haza a magyar hadifog

lyokat, ez kezdődjön áprilisban, hogy az év őszére be is fejeződhessék.
Sztálin elvtárs azt feleli: rendben.
Dinnyés előterjeszti azt a kérést, hogy a magyarországi szovjet képviseletet és Szovjetunió

beli magyar képviseletet emeljék nagykövetségi rangra; ezzel kapcsolatban kifejti, hogy ez az 
intézkedés aláhúzza a Szovjetunió és Magyarország kapcsolatainak szoros és baráti jellegét.

Sztálin elvtárs azt mondja: rendben.
Rákosi oroszul megjegyzi, hogy vannak más kérdések is, ám azokat nyilvánvalóan nem le

het eldönteni a mostani találkozó során, hanem a [megfelelő] szervek útján.
Sztálin elvtárs megkéri a tolmácsot, fordítsa le Rákosi szavait a delegációnak.
Ezután Sztálin elvtárs megkérdezi, milyen Magyarország viszonya Romániával.
Tildy azt feleli, hogy a viszony jó, s rögtön hozzáteszi, hogy Magyarországnak van egy 

szomszédja, Csehszlovákia, mellyel a magyar kormány szeretne jószomszédi viszonyt kiépíte
ni. Arra kéri Sztálin elvtársat, támogassa ezt.

Sztálin elvtárs azt feleli, hogy az ő  véleménye szerint maguk a csehszlovákok sem akarnak 
másmilyen viszonyt ápolni Magyarországgal, s megígéri, hogy támogatja ezt.

[...]
Sztálin elvtárs Magyarország belpolitikai helyzete iránt érdeklődik.
Tildy azt feleli, hogy Magyarország belpolitikai helyzete határozottan javul.
Sztálin elvtárs megkérdezi, szilárd-e a forint, s hogyan dolgozik az ipar
Tildy azt feleli, hogy a forint -  szilárd valuta, az ipar fejlődik, a parasztok jól dolgoznak.
Sztálin elvtárs megkérdezi, van-e az országban szabotázs.
Tildy erre a kérdésre nem ad egyenes választ, hanem azt mondja, hogy a bevetett terület 

Magyarországon ebben az évben nagyobb, mint a korábbi években, továbbá, hogy noha a szá
razság miatt az őszi mezőgazdasági munkák elhúzódtak, sikerült bepótolni a mulasztást.

Sztálin elvtárs megkérdezi, milyen a parasztok hangulata.
Tildy azt feleli, hogy többségüké jó, különösen az új gazdáké.
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[...]
Sztálin elvtárs érdeklődik a magyar hadsereg felől, s megkérdezi, nem gondol-e a magyar 

kormány arra, hogy felszámolja a hadsereget.
Dinnyés azt mondja, hogy éppen ellenkezőleg, a kormány fejleszteni akarja a hadsereget, 

s ebben az évben 30 ezerre kívánja növelni a létszámot. De mindjárt hozzáteszi, hogy a feszí
tett költségvetés és a fegyverzet hiánya miatt igen nehéz lesz keresztülvinni ezt az elhatáro
zást, s előterjeszti azt a kérést, hogy [a Szovjetunió] nyújtson segítséget a demokratikus ma
gyar hadseregnek.

Sztálin elvtárs azt mondja — majd segítünk.
[...]
Sztálin elvtars megkérdezi, mekkora lehet a magyar hadsereg a békeszerződés szerint.
Rákosi azt feleli, hogy 70 ezer fő.
Sztálin elvtárs megkérdezi, hasznát veszik-e a magyarok a szovjet fegyvereknek.
Dinnyés azt feleli, hogy hasznát veszik, s ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy a szovjet fegy

verzet — a legjobb fegyverzet.
Sztálin elvtárs megígéri a segítséget, s rámutat arra, hogy a Szovjetunió érdekelt abban, 

hogy Magyarországnak erős hadserege legyen, különösen a [barátsági] szerződés aláírása után.
Sztálin elvtárs megkérdezi, vannak-e további kérdések.
Molotov azt mondja, hogy a fő kérdéseket áttekintették, s mivel nézetkülönbségek nem 

merültek fel, elintézettnek tekinthetők.
Rákosi azt mondja, hogy a magyarok tárgyalásokat folytattak Titóval, aki azon a vélemé

nyen volt, hogy mivel szükség van a magyar hadsereg felépítésére, Magyarország megkaphat
ja az ismeretes jóvátételi kedvezményeket, vagy pedig hitel keretében bocsássanak Magyar- 
ország rendelkezésére fegyvereket.

Sztálin elvtárs megjegyzi, hogy Tito nyilván a saját jóvátételükről és a saját fegyvereikről 
beszélt.

Rákosi azt mondja, ő is éppen így értette.
Sztálin elvtárs ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a magyarok láthatólag jó kapcsolatokat 

ápolnak a jugoszlávokkal.
Az elnök és a delegáció tagjai ezt megerősítik.
Sztálin elvtárs azt mondja: ez jó.
[...]
A beszélgetés 30 percig tartott. Lejegyezte G. Puskin.”  (1. köt. 757-760. o.)7

A fenti, remélhetőleg tanulságos részletből a történtekről szerzett utólagos tudás alapján 
világosan láthatók a szovjet vezetés és Sztálin prioritásai és jellegzetes attitűdjei a hatalom- 
átvételt követő periódusban: rendezett belső állapotok, erős hadsereg, a nyugati felforgató 
tevékenységtől való félelem, a (csatlós-) államközi kapcsolatok „feszültségteli elrendezettsé
ge” , a felsejlő jugoszláv konfliktus, a „kezdeményező”  Rákosit „fékező”  Sztálin stb. A kötetek 
azonban olyan részletekben is bővelkednek, melyekben a szovjet döntéshozatal, a beavatko
zás fő mozzanatai tisztán megjelennek.

7 A tárgyalás atmoszférája ettől alig különbözött az olyan esetekben, amikor a szovjet vezetők nem elsősorban „ál
lami” , hanem párlminőségükben tárgyaltak például Rákosival, mintegy „egymás között” . Lásd Molotov és Ráko
si 1949. április 29-i beszélgetését. 613-623. o.; ez magyarul is olvasható Moszkvának jelentjük... Titkos dokumen

tumok, 1944-1948. Szerk. Izsák Lajos, Kun Miklós. Budapest, 1994, Századvég. 198—206. o.
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Ilyenek például a magyar békecélokkal, elsősorban az Erdéllyel kapcsolatos szovjet tak
tikát dokumentáló részletek. (1. köt. 232., 392, 415—417., 468. o.)8 Ilyen a Marshall-tervvel 
kapcsolatos döntés, amikor a Szovjetunió nyílt nyomásgyakorlással arra kényszerítette a még 
habozó kelet-európai országokat, hogy utasítsák vissza az európai újjápítési programban való 
részvételt. „Európa hitelekkel történő segélyezésének leple alatt valamiféle nyugati blokk 
szerveződik a Szovjetunió ellen. [...] Önök objektíve segítenek, akarva vagy akaratlanul, de 
segítséget adnak a Szovjetunió elszigeteléséhez. [...] Ezt [ti. a részvételt] a Szovjetunió felett 
aratott győzelemként értékelik majd. Mi és népünk ezt nem engedjük meg. Meg kell változ
tatniuk álláspontjukat, vissza kell utasítani a részvételt, s minél előbb, annál jobb”  — jelen
tette ki Sztálin 1947. július 9-én a Kremlben a csehszlovák kormányküldöttségnek. (1. köt. 
673. o.) Amikor a kelet-európai kommunista pártok között a Kominform megteremtette a szo
rosabb, intézményes „együttműködés”  kereteit, Moszkva ezzel egyidejűleg egységes alapok
ra helyezte az állami együttműködést is. 1947. október közepén a SZKP PB egységes irány
vonalat dolgozott ki a kelet-európai kisállamokkal (ekkor ide sorolták Romániát, Bulgáriát, 
Magyarországot, Jugoszláviát, Csehszlovákiát és Lengyelországot) kötendő kölcsönös segít
ségnyújtási szerződésekről, illetve, ahol már létezett ilyen, kiegészítéséről. A segítség immár 
nem csupán a Németország, hanem minden hatalom irányából érkező agresszióra vonatkozott. 
(1. köt. 727. o.)

Bár Rákosi Mátyás a Rajk-iigy kezdete óta szívósan intrikált a „testvérpártok”  vezetésé
ben végrehajtandó hasonló méretű és mélységű tisztogatás érdekében (a 2. kötet erre nézve 
egész sor dokumentumot közöl), a Kádár-ügyet nyilvánvalóan azt követően vitte döntésre, 
hogy Sztálintól kézhez kapta Clementis és Sling letartóztatott csehszlovák pártvezetők vallo
másait arról, hogy „a nagy perek Magyarországon és más népi demokratikus országokban tá
volról sem számolták fel az ellenség erős pozícióit (2. köt. 494., 497—498. o.). Rudolf Slánsky 
elmozdítására a CSKP főtitkári posztjáról (később letartóztatására és kivégzésére) Sztálin 
1951. július 24-i, Klement Gottwaldnak írott levele nyomán került sor. Jellegzetes módon 
Sztálin megdicséri Gottwaldot, hogy nem ad hitelt egyes elvetemült (s persze már korábban 
letartóztatott) ellenséges személyek vallomásainak — melyekről, amint ez esetben a jegyzetek
ből tudható, Sztálin csehszlovák párt- és belügyi vezetőktől értesült. Sztálin ezzel együtt úgy 
vélte, hogy mégsem maradhat a főtitkár posztján olyan embei; aki „rossz emberismerő és 
gyakran vét hibát a káderek kiválasztása során” . (2. köt. 580-582. o.)

Ezek a viszonylag egyértelmű esetek azonban valószínűleg jól kiválasztott kivételek, me
lyek kilógnak a kelet-európai végekről érkezett jelentések, beszámolók hosszú sorából. Tá
volról sem állítható, hogy ez utóbbiak ne lennének tanulságosak. Sőt, noha elsősorban nem is 
döntéshozatalról szólnak, ezekből is kihámozható valamiféle válasz a fentebb említett vitatott 
kérdésre a hidegháború és a kelet-európai térség szovjetizálása közötti összefüggésekről.

A „csúcson”  valóban alig érzékelhető bármiféle forradalmi hevület; reálpolitika, bizton
ságra való törekvés, „konszolidáló” szándék annál inkább. Lukács György híres hasonlata 
szerint a sztálini rendszer olyan piramis, melynek csúcsán maga Sztálin áll, lejjebb pedig 
szintről-szintre kisebb és kisebb Sztálinok helyezkednek el. A „Gazdának” egyszerűen nem 
volt szüksége arra, hogy minden cselekedetét a világforradalom végső perspektívája határoz
za meg. Ellenkezőleg, rá a hajó kormányzásának nehéz, olykor kiszámíthatatlan feladata há
rult, melynek során az időjárás, a vízmélység, a megfelelő útvonal kiválasztásának kiilsődle-

8 Erről lásd Rainer M. János: A magyarországi fordulatok és a szovjet politika 1944-1948. In A fordulói énei 
1947—1949. Politika, képzőművészet, építészet. Szerk. Slandeisky Éva, Kozák Cyula, Palaki Gábor, Rainer M. Já
nos. Budapest, 1998, 1956-os Intézel. 26-27. o.



SZEMLE 339

ges feltételeit kellett tekintetbe vennie. A gépeket, motorokat, csavarokat nem közvetlenül 
működtette, vezérelte. Ezt olyan emberek tették, akiket a bolsevik mozgalom sematizált min
tái, ideológiai értékei, annak kulturális meghatározottsága vezérelt. Első fokon a moszkvai 
ideológusok, akik a reálpolitikai-birodalomépítő fordulatok idején megkeresték a megfelelő 
ideológiai formákat az átalakításhoz. Ennek talán legnyilvánvalóbb s bőségesen dokumentált 
példája a kelet-európai kommunista pártok „nacionalista elhajlásairól”  1947^48-ban készí
tett „anyagok”  sora, melyből mindenki megérthette, hogy a szocializmusba vezető utak kere
sésének vége, a továbbiakban csak egy út létezik: a szovjet. (1. köt. 787-800., 802-806., 
814-830., 831-858., 891-897. o.)

Sztálin megtehetette, hogy a nemzetközi forradalom intézményi letéteményesét, ideológiai 
és politikai emblémáját, a Kommunista Intemacionálét egyszerűen félresöpörje az útból ak
kui; amikor reálpolitikai szempontból úgy látta, nincsen rá szükség. De a kelet-európai párt
vezetők reflexei, attitűdjei ettől cseppet sem változtak, mindössze „jegelték”  azokat egy idő
re. Azok a szovjet tanácsadók, akik 1949-től kirajzottak a csatlós országokba (a 2. kötet több 
tucat erről szóló dokumentumot tartalmaz), ugyanezt a kultúrát sajátították el, kiegészítve azt 
szovjet felsőbbrendűségi tudattal és a katonai fegyelemmel. Moszkvai feletteseik — a piramis 
alsóbb szintjén -  nem az óvatos Sztálin geopolitikai szempontjainak érvényesítését, hanem 
szovjet kulturális minták meghonosítását kérték számon tőlük. Tanácsadó és közvetlen 
parancsnoka ebben voltak biztosak -  bizonytalanságot olykor Sztálin első látásra ezzel össze
egyeztethetetlen intenciói okoztak. Ahogy Norman Naimark írta keletnémet esettanulmányá
ban: a szovjetek „nem azért bolsevizálták a zónát, mert volt erre egy tervük, hanem mert a 
társadalomszervezésnek ezt az egyetlen módját ismerték” .9

Ami Magyarországot illeti, a két kötet számos ismeretlen, s tán azt is lehet mondani szen
zációs dokumentumot közöl. Igaz, hogy elsősorban a kezdeti, 1944^48-as évekből a hazai ku
tatók az itt közöltnél bőségesebb forrásanyagot tártak fel, s ugyanez mondható el a kiadvány 
záró periódusáról, 1953 nyaráról is.i0 A Kominform megbízottja, Zavolzsszkij 1949—50-es 
beszélgetései Rákosival, Farkassal (2. köt. 92-99., 179-183., 231-234., 237-238., 
297-298., 316-319., 348-350. o.), a magyar pártvezér Sztálinnak írott levelei saját tervezett 
repressziós és más lépéseiről (2. köt. 437-439., 497-498., 542-543. o.) azonban valódi új
donságot jelentenek. Ugyanígy az a Rajk Lászlóról készült 1949. áprilisi moszkvai feljegyzés,

9 Norman M. Naimark: The Russians in Germany. A History o f  the Soviet Zone o f Occupadon, 1945—1949. Camb
ridge, Mass., 1995. Harvard Universily. 467. o.

10 1944-48-ra lásd Vida István: Orosz levéltári források az 1944. őszi kormányalakítási tárgyalásokról, az Ideigle
nes Nemzetgyűlés összehívásáról és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megválasztásáról. In Az Ideiglenes Nemzet

gyűlés és az Ideiglenes Nemzed Kormány, 1944-1945. Szerk. Feill István, Budapest, 1995, Politikatörténeti 
Alapítvány. 52-107. o.; Vida István: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány átalakítása 1945 júliusában és a szovjet 
diplomácia. In Vissza a történelemhez. Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Budapest, 1996, Napvi
lág. 389—417. o.; K. J. Vorosilov marsall jelentései a Tildy-kormány megalakulásáról. Közreadja és bevezeti Vida 
István. Társadalmi Szemle, 1996. 2. sz. 80-94. o., Békés Csaba: Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 
1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól. Régió, 1992. 3. sz. 160-171. o.; Moszkvának jelentjük...; 1953-ról lásd 
Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól (1953. június 13-16.) Közli T. Varga 
György. Múltunk, 1992. 2—3. sz. 234—269. o.; Barálh Magdolna: Kiszeljov három beszélgetése Nagy Imrével 
1953 nyarán. Társadalmi Szemle, 1998. 3. sz. 106—111. o. Valamennyi idézett munkában olvashatunk olyan for
rásokat, melyeket az itt recenzáll kötetek is tartalmaznak, de egy-egy történeti-politikai csomópontot sokkal rész
letesebben világítanak meg. Ugyanakkor az 1953 júniusában és júliusában a kelet-európai vezetőkkel folytatott 
moszkvai tárgyalásokról a kötelekben csak utalások olvashatók.
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melyet a „káderanyag és különleges közlések (szpecszoobscsenyija) alapján állítottak össze, s 
amely a pár hónappal későbbi vádak teljes körét tartalmazza, a jugoszláv vonal kivételével. 
(2. köt. 64-68. o.)

A korszak kutatói, az oroszul értő érdeklődők nagy haszonnal tanulmányozhatják a köte
teket, melyek szinte tálcán kínálják az összehasonlító szempontokat. Ezek felsorolásától itt el
tekintünk. Végeredményben a sok száz dokumentum reprezentálta nagy információs gépezet, 
mely szinte percre kész adatokat szolgáltatott a kelet-európai vezető hatalmi körök belvilágá
ról, nem tudta sem előre jelezni, sem elejét venni azoknak a társadalmi mozgásoknak, melyek 
Sztálin halála után szinte rendszeres időközönként megrázkódtatták a térséget. Az 1953. már
ciusi pilzeni és prágai munkásmegmozdulásokról szóló jelentés kísérőlevelében Lavrentyij 
Berija miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, aki pedig ex officio a legkiterjedtebb ide
vágó tudás birtokosa volt, megállapította: „A  csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban meg 
kell jegyezni, hogy más népi demokratikus országokkal kapcsolatban sem rendelkezünk meg
felelő információkkal a valódi politikai és gazdasági helyzetet illetően. Azok a tanácsok, me
lyeket barátainknak adtunk, alkalomszerűek, rendszertelenek, egyes esetekben nem állnak 
összhangban a népi demokratikus országok és a Szovjetunió előtt álló gazdasági-politikai fel
adatokkal. Sőt, egyenesen ki kell mondani, hogy tanácsaink nem mindig voltak szerencsések. 
[...] Ami Csehszlovákiában történt, más országokban is megismétlődhet, és sokkal kedvezőt
lenebb következményekkel járhat.”  (2. köt. 918-919. o.) Ebben Berija kétségkívül nem té
vedett. Hogy miért, arra némi magyarázattal szolgál az a felfogás, ahogyan a tanácsokat a tér
ség homo Cominternicusai fogadták. Ezt illusztrálja az a beszélgetés, melyet Gheorghiu-Dej 
román pártvezér folytatott 1953. augusztus 1-jén Melnyikov bukaresti szovjet nagykövettel azt 
követően, hogy a kelet-német, magyar és lengyel pártvezetés után a román is megjárta Moszk
vát, s valószínűleg hasonló kioktatásban részesült, mint Rákosi 1953 júniusában. „Dej kife
jezte teljes megelégedettségét és elragadtatását a szívélyes és meleg fogadtatásért, valamint 
azért a őszinte beszélgetésért, amely a Román Népköztársaság gazdaságirányításának hibái
ról folyt. Aláhúzta, hogy egész munkássága során soha nem folytatott olyan nyílt és szívélyes 
tárgyalást, mint most az elvtársakkal Moszkvában. »Ez a tárgyalás életem és munkám legna
gyobb eseménye« -  [mondotta] Dej[, aki] azt a kifejezést használta: »ezt követőleg egy fejjel 
magasabb lettem«.”  (2. köt. 939. o.)


