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Bevezető
A világháborús „fordulat évére”, 1943-ra mind az angolszász, mind pedig a szovjet békeelőkészítő műhelyekben kikristályosodott a gondolat, hogy a majdan megszállás alá kerülő európai tengely-államokban alapvetően a harcokban és a megszállásban ténylegesen, katonailag is részt vevő szövetséges fogja ellenőrizni a fegyverszüneti feltételek teljesítését is. Közismert, hogy ez nem csak következménye, de számos hadszíntéren oka és mozgatórugója is
volt a hadműveleti tervezésnek és kivitelezésnek. Egyes, különösen brit stratégiai tervező
központokban születtek ugyan tervek a „három nagy” szövetségének prolongálására a háború utáni időszakra is, azonban a legyőzött európai országokban végül megteremtett fegyverszüneti rendszerek sokkal inkább tükrözték a megszálló országok taktikai és stratégiai szempontjait – a katonai érdekeken túl immáron a politikai megfontolásokat is –, semmint a „nagy
szövetség” fenntartásának igényét.
A téma hazai és külföldi szakirodalmának többségében általánosan elterjedt nézet, hogy az
első legyőzött német szövetséges, Olaszország esetében az amerikai és a brit hadvezetés
által kialakított fegyverszüneti rendszer szolgált mintául a későbbi európai – román, bolgár,
magyar – megszállási mechanizmusok kialakításához és működtetéséhez. E logika szerint
tehát az olaszországi megszállási intézmények, konkrétabban is az itáliai Szövetséges Ellenőrző Bizottság egyfajta előképe kellett legyen a majdan a közép-európai vesztesek háború
utáni világpolitikai helyét és gazdasági, társadalmi rendszerét megalapozó szovjet fegyverszüneti ellenőrző struktúrának. Ez a vélekedés korántsem alap nélkül való, hiszen a korszak
világpolitikai szereplői, szürke eminenciásai és helyi delegátusai minduntalan hivatkoztak
erre a párhuzamra. Sőt nem csak hivatkoztak, de sok szempontból kínosan ügyeltek is e viszonosság fenntartására. De tényleges volt-e ez a viszonosság? Valódi párhuzamokról, működő „ellentételezésről” kell-e beszélnünk, vagy ez a „párhuzam” sokkal inkább formai hivatkozások és adminisztratív ürügyek alkalmazására szolgált és egymástól alapvetően eltérő
rendszerek próbált közös nevezőre hozni? Amennyiben az angolszász országokban pontosan érzékelték e „párhuzam” – legalább a hivatkozások szintjén meglévő – hatásait (és anynyit előzetesen leszögezhetünk, hogy ez kétségkívül így volt), milyen okok vezettek saját
olaszországi gyakorlatuk kialakításához? Hasonló szempontok vezették-e és tartalmilag is
hasonló módon működött-e a megszállás apparátusa Olaszországban és Közép-Kelet-Európában? S az utóbbi területen alakult bizottságok működésben, a bennük képviselt államok
megszállási-ellenőrzési politikájában milyen földrajzi és/vagy időbeli változások figyelhetők
meg? Mielőtt ezekre a kérdésekre megkísérlünk válaszolni, át kell tekintenünk az érintett
nagyhatalmak európai háborús céljait, az egyes fegyverszünetek megkötésének katonai, politikai körülményeit és az egyes ellenőrző testületek szervezeti kereteit, jogosítványait, és jogosítványokkal való élésük/visszaélésük módozatait.
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A világháború végén létrejött ellenőrző apparátusok kétségkívül számos eszközzel közvetlenül is beavatkoztak az érintett országok belpolitikai életébe és mélyreható társadalmi-politikai
változások kezdeményezői, esetenként végrehajtói voltak. Mindez világosan következett a
megkötött fegyverszüneti egyezmények szövegéből és szelleméből egyaránt. Ezek a megállapodások ugyanis távolról sem csak katonai vonatkozású klauzulákat tartalmaztak, világosan megfogalmazott céljaik közé tartozott a legyőzött országok politikai berendezkedésének,
társadalmi folyamatainak és szellemi életének befolyásolása, a háborúhoz vezető fasiszta –
vagy annak tekintett – szellemiség kiszorítása a közéletből. Ennek a mindhárom szövetséges nagyhatalom által vallott célnak az érdekében a fegyverszünet ellenőrzésére létrejött
szervezetek minden országban legális felhatalmazást kaptak belpolitikai vonatkozású döntések érvényesítésére is. Az egyes ellenőrző bizottságok működésének összehasonlítási alapja a fentiek alapján tehát az lehet, hogy ezzel a formális és kölcsönösen elfogadott felhatalmazással milyen mértékben és milyen formában éltek, s ez a tevékenység mennyiben állt
összhangban az adott ország helyi viszonyaival és szövetséges nagyhatalmak politikai törekvéseivel.
Mindezeket a tényezőket elsősorban az angol és amerikai delegátusok szempontjából igyekszünk feltárni, munkánk tehát elsősorban ezen országok részvételét és tevékenységét igyekszik vizsgálni egyes európai ellenőrző mechanizmusokban. S itt mindjárt felvetődik a kérdés:
miért csak „egyesekben” és miért éppen ezekben? A válasz a világháború lezárultának katonai realitásaiban rejlik: a legyőzött ellenséges államok egy részének megszállásából mindegyik győztes szövetséges kivette a részét, ahol is saját megszállási zónájában többé-kevésbé saját megszállási intézményrendszerét juttatta érvényre. Németország legyőzött európai
szövetségesei közül egyedül Finnország nem került katonai megszállás alá, ami az ottani Ellenőrző Bizottság helyzetét egészen egyedivé tette, s így a korabeli alkufolyamatokban sem
szerepelhetett mintául vagy hivatkozási alapul. A négy európai szövetséges megszállási
rendszer – Olaszországban, Romániában, Bulgáriában és Magyarországon– egy tényleges
alku részét képezte, melyben az érintett ország méretétől, gazdasági potenciáljától vagy földrajzi sajátosságaitól függetlenül szinte patikamérlegen mérték ki a harcokban és a megszállásban részt nem vevő fél formális jogosultságait. Az pedig, hogy a kimért jogosultságokkal
az adott ország mennyire akart, mert vagy tudott élni, már egy sokkal tágabb összefüggésű
alkufolyamat részét képezte.
Munkánk elsősorban tehát az amerikai és az angol fél részvételét és tevékenységét kívánja
vizsgálni az említett országok fegyverszüneti rendszereinek kialakítása, illetőleg a katonai
vereségük után létrehozott megszállási mechanizmusok működtetése során.
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A szövetséges ellenőrző bizottságok kutatásának korlátairól, lehetőségeiről és eredményeiről
A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság tevékenysége a II. világháborút követő –
Magyarország nemzetközi és belpolitikai helyzetét közel fél évszázadra meghatározó – rendezés meghatározó jelentőségű területe, ennek kutatása azonban hatvan évvel a testület
működésének lezárultával is csak felemás eredménnyel folytatódhat.
Historiográfiai áttekintésünk elsősorban a magyarországi SZEB működével konkrétan és érdemben is foglalkozó forrásokra, forráskiadványokra és történeti publikációkra kíván rámutatni, a világháborút lezáró békefolyamat előkészítését, a nagyhatalmak korabeli Közép-Európa-politikáját és érdekeltségeit, illetve a hidegháború kezdeteit taglaló könyvtárnyi külföldi és
hazai szakirodalom tekintetében csak a munkánk szempontjából legjelentősebbeket emeljük
ki.
A Bizottság működésére vonatkozó elsődleges, levéltári források kutathatósága tekintetében
komoly eltérés mutatkozik a résztvevő országok – illetve jogutódaik – esetében, bár ezen iratok jelentős része az utóbbi időben már fokozatosan mind szélesebb kutatói kör számára válik hozzáférhetővé.
A testület tevékenységében meghatározó szerepet játszó egykori Szovjetunió levéltári forrásainak hozzáférhetősége a jelenlegi Oroszországi Föderáció levéltáraiban meglehetősen
korlátozott és esetleges. A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet iratanyaga – ellentétben például a németországi Szövetséges Ellenőrző Tanácsnak az Orosz
Állami Levéltárban őrzött irataival – az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumának Levéltárában (Arhiv Vnyesnyej Polityiki Rosszijszkoj Federacii) találhatók. A kutatási lehetőségek ebben az iratanyagban az utóbbi években fokozatosan szélesednek, de az iratoknak– a
szabad másoltathatóságot is magában foglaló – teljes hozzáférhetősége még korántsem biztosított. Bár a testület üléseinek eredeti, orosz jegyzőkönyvei, illetve ezek magyar fordításai
már Magyarországon is hozzáférhetőek Baráth Magdolna jóvoltából1, a szovjet misszió saját
iratanyaga, a szovjet és az angolszász delegációk közti levelezés, vagy a SZEB megyei
megbízottainak tanácskozásaival kapcsolatos dokumentumok csak korlátozott mértékben
kutathatók2.
A SZEB angolszász misszióinak működése és saját kormányaik Magyarország-politikája a
vonatkozó levéltári források alapján jóval teljesebben mértékben és mélyebben ismerhető
meg.
Az Egyesült Államoknak a különböző ellenőrző bizottságok működésében való részvételével
kapcsolatos katonai és diplomáciai vonatkozású iratai döntő többségükben hozzáférhetők az
1

Feitl István (szerk.): A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-1947. Napvilág Kiadó. 2003. (A továbbiakban: A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei)
2
Lásd erre vonatkozóan: Baráth Magdolna: Beszámoló a Klebersberg Kuno ösztöndíj támogatásával végzett
moszkvai kutatómunkáról.
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amerikai levéltárakban, a SZEB jegyzőkönyveinek első hazai, angol nyelvű kiadása3 is elsősorban ezeken a forrásokon alapul. Mivel a delegáció a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsa nevében eljáró Vezérkari Főnök közvetlen irányítása alatt működött, adminisztrációs és
ellátási szempontból pedig az USA Mediterrán Hadszíntéri Parancsnokságához tartozott, saját keletkeztetésű iratai is ezen szervek levéltári anyagában lelhetők föl4. A SZEB amerikai
missziójának helyzetét alapvetően meghatározta a tény, hogy az Egyesült Államok önálló
politikai képviseletet is küldött Magyarországra, így a politikai kérdések képviselete nem tartozott SZEB-misszió hatáskörébe. Az amerikai katonai delegáció vezetőjének adott utasítás5
egyértelműen leszögezte, hogy politikai ügyekben egyedül az Arthur Schoenfeld vezette politikai misszió képviseli az Egyesült Államokat, a Vezérkari Főnök által irányított katonai részleg minden politikai kérdésben annak alárendeltségében jár el. A nyugati katonai missziók
meglehetősen korlátozott hatáskörrel rendelkeztek az Ellenőrző Bizottságon belül is, az
Egyesült Államok korabeli Magyarország-politikájára vonatkozóan tehát elsősorban az egykorú diplomáciai irategyüttesekre támaszkodhatunk. Ez utóbbiak közül elsősorban az USA
budapesti képviseletének jelentései6, valamint a külügyminisztérium vonatkozó iratanyaga7,
ezenkívül pedig az Office of Strategic Services8 iratanyagából rendelkezésre álló hírszerzési
dokumentumok, a Truman Library vonatkozó iratai, valamint az USA Hadtörténeti Központjának9 SZEB-vonatkozású dokumentumai érdemelnek külön figyelmet.
Nagy-Britannia a tárgyalt időszakban szintén két párhuzamos missziót tartott fenn: az angol
hadügyminisztérium (War Office) alárendeltségében működött a magyarországi brit katonai
misszió, melynek iratanyaga hozzáférhető az angol nemzeti levéltárban10, ugyanakkor a Külügyminisztérium (Foreign Office) hatáskörébe tartozott az Alvary Douglas Frederick Gasciogne, majd Alexander Knox Helm irányította politikai misszió, melynek iratai szintén kutathatók az említett közgyűjteményben11.

3

Cseh Gergő Bendegúz (szerk.:) Documents of the meetings of the Allied Control Commission for Hungary. Bp.,
MTA Jelenkor-kutató.Bizottság, 2000. (A továbbiakban: Documents of the meetings…)
4
A szerzőnek az Egyesült Államokban végzett kutatásai során a magyarországi SZEB amerikai missziójának
iratanyaga a következő jelzet alatt volt megtalálható: NA Record Group : 338 ACC Hungary. Ezt az irategyüttest
időközben áthelyezték a következő levéltári irategyüttesbe: NA RG 334 Interservice Agencies, Entry 1008 U.S.
Representative, ACC Hungary, 1945-47.
5
NA RG 334 Interservice Agencies, Entry 1008 U.S. Representative, ACC Hungary, 1945-47. Box: 38.
6

NA RG 84 Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Budapest Legation Files
Elősorban az Egyesült Államok és Magyarország közötti tulajdonjogi, kártérítési kérdések kapcsán tartalmaz
fontos dokumentumokat a következő irategyüttes: NA RG 59, General Records of the Department of State
8
Az Egyesült Államok világháború alatti hírszerző szervét 1942. június 13-án hozta létre Roosevelt elnök rendelete, s pár hónappal a háború befejeztét követően fel is oszlatták, hogy egy két éves átmenet után, 1947-ben immáron Central Intelligence Agency (CIA) néven szervezzék újjá. NA RG: 226, Records of the Office of Strategic Services 1940-1946
9
US Army Center of Military History
10
The National Archives of the United Kingdom (TNA) WO 32/12190 Allied Control Commission (British Mission),
Hungary: reports, WO 32/14586 Policy of military missions in Bulgaria, Hungary, Roumania and Finland
11
Egyebek között: Foreign Office (FO) 371/48478, 371/39280, 371/39281, 371/50963, 371/67209B, 371/48478,
371/48479, 371/48480, 371/48481. National Archives, London
7
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Nagy-Britannia korszakunkban folytatott külpolitikájára vonatkozóan alapvető forrásokat tartalmaznak a „Documents on British Policy Overseas” kötetei12, illetőleg konkrétabban magyarországi vonatkozásai miatt A. F. Gasciogne-nak, a SZEB-misszió politikai képvielőjének
leveleit tartalmazó forráskiadvány.13 (Ez utóbbi elsősorban Gasciogne-nak a magyar politikusokkal és politikai eseményekkel kapcsolatos személyes benyomásai tekintetében tarthat
számot érdeklődésre, mert a kötet nem tartalmazza az érem másik oldalát, a címzettek –
Eden, Bevin vagy éppen Churchill – esetleges reakcióit. Gasciogne jelentéseinek értékeléséhez feltétlenül meg kell említeni, hogy a brit képviselőt a magyar közállapotokkal és a politikai élet szereplőivel kapcsolatos éles és személyes hangú jellemzéseiért a brit külügyminisztériumban is érték komoly bírálatok.14)
A SZEB működésére vonatkozó magyarországi, pontosabban Magyarországon hozzáférhető
levéltári források alapvetően két csoportra oszthatók.
Nem lévén hivatalos magyar képviselet a testületben, a magyar kormányszervekkel, pártokkal, társadalmi szervezetekkel, magánszemélyekkel a szovjet fél tartotta a kapcsolatot, számukra adott utasításokat, fogadott tőlük kérelmeket, jelentéseket, beszámolókat. E levélváltásoknak az érintett kormányszervek levéltárba került iratanyagában – elsősorban is a Külügyminisztérium, a Minisztertanács, a Honvédelmi, a Pénzügy-, a Népjóléti, az Újjáépítési
Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank iratai között, illetőleg a Magyar Kommunista Párt iratanyagában – maradtak fenn dokumentumai, melyek közvetlen forrást jelentenek a SZEB működésének kutatásához, de a nyugati missziók korlátozott jogosítványai miatt általában csak
közvetett adalékul szolgálhatnak az angolszász missziók tevékenységéhez.
A SZEB tevékenységével összefüggő, Magyarországon is kutatható, de nem magyar keletkeztetésű levéltári forrásokat is őriz másolatban a elsősorban a brit misszió működésével
összefüggésben.15 (Az angol nemzeti levéltár külügyi anyagából származó iratok a Politikatörténeti Intézet Levéltárának megrendelésére, Haraszti Éva jóvoltából kerültek haza Londonból.)
A SZEB iratanyagának, ezen belül is az ülések jegyzőkönyveinek publikálása az 1990-es
évek közepén kezdődött meg, amikor a külföldi levéltárakban akkor hozzáférhető dokumentumok egyedi forrásközlések formájában láttak napvilágot Magyarországon16.
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Különösen: Pelly, M. E. – Yasamee, H.J. – Hamilton, K.A. (szerk.): Documents on British Policies Overseas,
Series I. Vol. VI. Eastern Europe, 1945-1946. London, HMSO, 1991.
13
Haraszti-Taylor, Eva: „Dear Joe”. Sir Alvary Frederick Gascoigne, G. B. E. (1893–1970): A British Diplomat in
Hungary after the Second World War. A Collection of Documents from the British Foreign Office. Astra Press,
Nottingham. 2005. (A továbbiakban: Haraszti-Taylor: „Dear Joe”)
14
Lásd ezzel kapcsolatban: Haraszti-Taylor: „Dear Joe” i.m.: XVIII.
15
Politikatörténeti Intézet Levéltára, VIII. 508. f. Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok levéltárai
16
ld. például: Dokumentumok a SZEB működésének első három hónapjából, 1945. február-április. [Közread.,
bev. és jegyz. ell.] Baráth Magdolna, Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1995/11 83–94. ; A SZEB és
Magyarország 1945 nyarán. [Közread. és bev.] Baráth Magdolna, Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle,
1996/5 80–93.
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A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság működésére vonatkozó átfogó forráskiadványok között megemlítendő a SZEB-ülések jegyzőkönyveinek – amerikai és angol forrásokon alapuló – angol nyelvű17, valamint, a szovjet dokumentumok fordítását tartalmazó magyar nyelvű forráspublikáció18.
A Szovjetunió magyarországi politikájával és a SZEB működésével kapcsolatban is fontos
forrásokat közöl az Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez című nemrég megjelentetett forráskiadvány.19
Az USA és Nagy-Britannia közép-európai politikájával és az ellenőrző bizottságok tevékenységével kapcsolatban – is – számos alapvető fontosságú dokumentumot tartalmaznak az
amerikai külügyminisztérium által megjelentetett Foreign Relations-kötetetek.20 A két angolszász nagyhatalom háború alatti béketerveivel kapcsolatban több magyar nyelvű forráskiadvány is napvilágot látott, ezek közül mindenképpen kiemelendő Juhász Gyulának az 1943-as
magyar-brit tárgyalásokkal21, valamint Romsics Ignácnak az amerikai békeelőkészítéssel
kapcsolatos kötetei22.
A korszak külföldi és magyar politikusainak, közéleti személyiségeinek visszaemlékezései
szintén fontos adalékul szolgálnak a Szövetséges Ellenőrző Bizottság történetének feltárásához, mindenekelőtt a volt miniszterelnök, Nagy Ferenc memoárja23, az egykori parasztpárti
politikus, Kovács Imre visszaemlékezései24, vagy a Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztálya vezetőjének, Kertész Istvánnak az emlékiratai25. Külföldi politikusok memoárjai közül
témánk szempontjából meghatározóak Winston Churchill26, az olasz miniszterelnök, Pietro
Badoglio27, valamint a befolyásos amerikai diplomata, George F. Kennan28 emlékiratai.
Az Olaszországban, Romániában és Bulgáriában működött ellenőrző bizottságok elsődleges
forrásai tekintetében hasonló a helyzet, mint amit a magyarországi SZEB esetében jeleztünk:
a szovjet források, a bizottságok üléseinek eredeti jegyzőkönyvei jelen állapot szerint csak
korlátozottan hozzáférhetők az orosz levéltárakban és belőlük átfogó forráspublikációk sem
jelentek meg.

17

Documents of the meetings… i.m.
A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei. i.m.
19
Vida: Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez. Gondolat kiadó, Bp. 2005.
20
Foreign Relations of the U.S.A. (FRUS) 1944. vol. IV. Europe (1966); The Conferences at Malta and Yalta,
1945 (1955), FRUS 1945. vol. IV. Europe (1968); FRUS 1946. vol. VI, Eastern Europe; The Soviet Union (1969);
FRUS 1947. vol. IV. Eastern Europe, The Soviet Union (1972)
21
Juhász Gyula (szerk.:): Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. Kossuth, Bp. 1978.
22
Romsics Ignác (szerk.): Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának titkos iratai, 1942-1944. Gödöllő, 1992.
23
Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. Európa-História, Bp. 1990.
24
Kovács Imre: Magyarország megszállása. Katalizátor Iroda, Bp. 1988.
25
Kertész István: Magyar békeillúziók, 1945-1947. Európa Könyvkiadó, Bp. 1995.
26
Churchill, Winston S.: A második világháború. Európa Kiadó, Bp. 1989.
27
Badoglio, Pietro: Italy in the Second World War. Oxford University Press, 1948.
28
Kennan, George F.: Memoirs, 1925-1950. Boston, Toronto, 1967.
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Az olaszországi Ellenőrző Bizottság – tekintve, hogy a testület alapvetően amerikai és angol
irányítás alatt működött – releváns dokumentumai szabadon kutathatók az Egyesült Államok
és Nagy-Britannia nemzeti levéltáraiban. Előbbi archívumban előkészítés alatt áll és a közeljövőben napvilágot lát az ún. Reference Information Paper sorozatban a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság működésével kapcsolatban a National Archives-ban őrzött források tematikus levéltári segédlete.
A bulgáriai SZEB működésével kapcsolatban számos eredeti, amerikai forrást publikált Michael M. Boll29 1985-ben, egyebek között az ülések eredeti jegyzőkönyveit, valamint a bizottság amerikai „krónikásának” részletes beszámolóját az amerikai misszió tevékenységéről.
Hasonló forráspublikáció a romániai Ellenőrző Bizottság működése kapcsán jelenlegi tudomásunk szerint eddig nem jelent meg.
A hidegháború kezdeteire és közép-kelet-európai eseményeire vonatkozó, egyebek között a
szövetséges ellenőrző bizottságok működéséhez is fontos adalékokkal szolgáló visszaemlékezéseket publikált a korszak szemtanúitól – mások mellett a bulgáriai amerikai katoai miszszió vezetőjétől – 1982-ben Thomas T. Hammond30.
A téma nemzetközi hátterének és a nagyhatalmak közép-európai politikájának számos alapvető feldolgozása közül elsősorban az Egyesült Államok közép-európai politikáját (pontosabban „politikátlanságát”) részletesen feltáró Geir Lundestad31, a Szovjetunió tekintetében Vojtech Mastny32 munkáit tartjuk kiemelkedőnek, brit vonatkozásban pedig Elisabeth Barker monográfiáját.33 Az Egyesült Államok Magyarországgal szembeni tervei és politikája kapcsán
Kertész István munkáságát34, a magyar nyelven megjelent feldolgozások közül pedig Borhi
László munkáit tekintjük a téma és a korszak szempontjából kiemelkedően hasznosnak.35
A tárgyalt korszak magyar külpolitikájának monografikus feldolgozásai közül elsősorban Juhász Gyula több kiadást megért munkáját36, az 1945 utáni időszak tekintetében pedig Balogh
Sándor könyvét37 kell kiemelni, illetve Kertész István nem csak visszaemlékezésként, de történeti feldolgozásként is hasznosítható, fent említett kötetét.
29

Boll, Michael M.(ed.): The American Military Mission in the Allied Control Commission for Bulgaria, 1944-1947.
History and Transcripts. New York, 1985. 7-8.
30
Hammond, Thomas T. (szerk.) Wittnesses to the origins of the Cold War. Seattle and London, 1982.
31
Elsősorban: Lundestad, Geir: The American non-policy towards eastern Europe, 1943-1947. Universitetsforlaget, 1978. (A továbbiakban: Lundestad: The American non-policy…), illetve Geir Lundestad: The United States,
Great Britain and the Origins of the Cold War in Eastern Europe in: The American "empire" and other studies of
US foreign policy in a comperative perspective. Norwegian University Press/Oxford University Press, 1990. (A továbbiakban: Lundestad: The United States, Great Britain and the Origins of the Cold War…)
32
Mastny, Vojtech: Russia's road to the Cold War : diplomacy, warfare, and the politics of communism, 19411945. Columbia University Press, 1979. (A továbbiakban: Mastny: Russia’s road to the cold war…)
33
Barker, Elisabeth: British Policy in South-East Europe in the Second World War. London, 1976.
34
Kertesz, Stephen: The Fate of East Central Europe. Hopes and Failures of American Foreign Policy. University
of Notre Dame Press, 1956.
35
Borhi: Megalkuvás és erőszak. Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944-1949. Debrecen, 1997. (A továbbiakban: Borhi: Megalkuvás és erőszak.); ill. Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-1956. Corvina, Bp. 2005.
36
Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Kossuth, Bp. 1988.
37
Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945-1950. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1988.
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A koalíciós időszak belpolitikai életét máig legrészletesebben Balogh Sándornak dolgozta föl
több mint harminc éve megjelent munkájában38. A korszak belpolitikai küzdelmeire és az
egyes pártok politikájára vonatkozóan időközben számos feldolgozás megjelent, melyek
szerzői közül Vida István39 és Izsák Lajos40 munkássága érdemel említést.
A rendszerváltás évében jelent meg Genfben a világháború utáni közép-európai rendezés
nagyhatalmi döntéseit, ezen belül a magyarországi SZEB létrejöttének nemzetközi körülményeit és – kisebb hangsúllyal – első időszakának tényleges működését is vizsgáló monográfia Mezei Géza tollából41, melyet több mint egy évtizeddel később követett ugyanazon írás –
a 90-es évek szakirodalmi hivatkozásaival „frissített” – hazai kiadása42.
A SZEB tevékenységét elsősorban visszaemlékezések, publikált diplomáciai források, egykorú hazai sajtóanyag, valamint a ’90-es évek közepén Magyarországon hozzáférhető szűkös levéltári források felhasználásával vizsgálja Földesi Margit szakmai hiányosságoktól nem
mentes kötete43, mely a SZEB szovjet vezetésének magyar belpolitikai vonatkozású intézkedéseit próbálja áttekinteni az 1945-ös földosztástól az 1947-es választásokig, azonban a Bizottság belső működésével, az egyes missziók feladataival, lehetőségeivel és tevékenységük eredményével érdemben nem foglalkozik.
Hasonló a helyzet a szerző későbbi, elsősorban a háborús jóvátétel, valamint a magyarországi svábok és a felvidéki magyarok kitelepítésére koncentráló munkájával44.

38

Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945-1947. Kossuth Kiadó, Bp. 1975
Elsősorban: Vida István: Koalíció és pártharcok. Magvető Kiadó, Bp. 1986., ill. A Független Kisgazdapárt politikája, 1944-1947. Akadémiai Kiadó, Bp. 1976.
40
Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon, 1944-1949. Kossuth Kiadó, Bp. 1983.
41
Mezei, Géza: La Commission alliée de contrȏle en Hongrie et la politique anglo-saxonne envers ce pays en
1944-1945. Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève. 1990.
42
Mezei Géza: Befolyás vagy hegemónia? A háború utáni rendezés Kelet-Közép-Európában (a magyar Szövetséges Ellenőrző Bizottság és az angolszász hatalmak Magyarország-politikája 1944-45-ben). Új Mandátum
Könyvkiadó, Bp. 2001.
43
Földesi Margit: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon. Ikva Kiadó, Bp. 1995.
44
Földes Margit: A megszállók szabadsága. Kairosz Kiadó, Bp. 2002.
39
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A szövetségesek Közép-Európa-politikája a világháború második felében és fegyverszüneti időszakban
Közép- és Kelet-Európa a világháború utolsó szakaszában és az azt követő években a győztes nagyhatalmak érdekérvényesítésének kereszteződésébe került, s lényegében körülötte
kristályosodott ki a fél évszázados világméretű szovjet-amerikai rivalizálás. Az úgynevezett
hidegháború – habár e fogalmat szinte mindenki másként értelmezi – gyökerei tehát részben
e térségben keresendők, tényleges kiváltó okai körül azonban a 20. századi történetírás talán legkiterjedtebb és legszerteágazóbb vitája zajlott és zajlik jelenleg is. A könyvtárnyira rúgó – elsősorban amerikai – szakirodalmat, illetve szerzőiket alapvetően a hidegháború kialakulásában játszott felelősség kérdésében kialakított álláspontjuk alapján ún. tradicionalista
vagy ortodox, revizionista, illetve az egyfajta szintézisre törekvő posztrevizionista iskolákhoz
szokás sorolni.45
A tradicionalista vagy ortodox iskola képviselői – mint például Herbert Feis46, Arthur M.
Schlesinger47 vagy Gaddis Smith48 – alapvetően a nagyhatalmi befolyását kiterjesztő Szovjetunió expanzív politikáját teszik felelőssé a hidegháború kialakulásáért és a közép-kelet-európai kommunista rendszerek létrejöttéért. Ezen elmélet szerint tehát a térség országaival
szemben tanúsított szovjet külpolitikában tapasztalható különbségek – melyekről a későbbiekben részletesebben is szót ejtünk – alapvetően csak taktikai jellegűek voltak, s a szovjet
megszállásnak a rendszer lényegéből, ideológiai és stratégiai céljaiból adódóan előbb utóbb
az egész térség szovjetizálásához kellett vezetnie.
A fenti elmélettel szemben a ’60-as évek kibontakozott ún. revizionista iskola képviselői –
mint William Appelman Williams49, Gabriel Kolko50, Lynn Ethridge Davis51, Gar Alperovitz52
vagy David Horowitz53 – szerint az Egyesült Államok külpolitikáját a XIX. századtól kezdődően alapvetően gazdasági szükségleteiből táplálkozó imperialista terjeszkedés jellemezte, s
45

A hidegháború historiográfiai összefoglalásával kapcsolatban lásd: Hogan, Michael: „State of the Art” in: Hogan, Michael: America int he World: The Historiography of the American Foreign Relations since 1941. Cambridge University Press, 1995. 3-19.; Lundestad: The American Non-Policy…. i.m.: 17-29.; ill. Borhi: Megalkuvás
és erőszak. i.m.: 9-18.
46
Lásd például: Feis, Herbert: From Trust to Terror. The Onset of the Cold War, 1945-1950. Norton, New York,
1950.; The Atomic Bomb and the End of World War II.Princetown University Pres, 1966.; Between War and
Peace. The Potsdam Conference. Princetown University Pres, 1960.; Churchill, Roosevelt and Stalin. The War
they Waged and the Peace they Sought. Princetown University Pres, 1957.
47
Lásd: Schlesinger, Arthur M.: The Origins of the Cold War. Foreign Affairs, October 1967. 22-52.
48
Lásd: Smith, Gaddis: American Diplomacy During the Second World War 1941-1945. Wiley, 1965.
49
Lásd: Williams, William Appelman: The Tragedy of American Diplomacy. New York, 1962.
50
Lásd: Kolko, Gabriel: The Politics of War: The World and United States Foreign Policy, 1943-1945. Vintage
Books, 1970.; Kolko, Joyce and Gabriel: The Limits of Power. The World and the United States Foreign Policy,
1945-1954. New York, 1972.
51
Lásd: Davis, Ethridge Lynn: The Cold War Begins. Princetown University Press, Princetown, New Yersey,
1974.
52
Lásd: Alperovitz, Gar: Atomic Diplomacy. Hiroshima and Potsdam. Simon and Schuster, 1965.
53
Lásd: Horowitz, David: From Yalta to Vietnam. American Foreign Policy int he Cold War. Penguin, 1969; ill.
Imerialism and Revolution. Allen Lane, 1969.
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ez a terjeszkedés érte el a korszakban a Szovjetunió közvetlen érdekszféráját. Ezen elméletek szerint a megvalósult kommunista hatalomátvételek megelőzhetőek vagy legalább elodázhatóak lettek volna abban az esetben, ha az Egyesült Államok kevésbé fenyegette volna a szovjet biztonságot és stratégiai érdekeket Közép-Európában. Ebben az értelmezésben
tehát a szovjet külpolitika ténylegesen eltérő szinten kezelte az egyes országokat és a térség
végső, teljes szovjetizálása alapvetően védelmi reakció lett volna, melyet elsősorban az ország stratégiai biztonságát fenyegető amerikai külpolitika generált.
A két fenti elmélet közti különbségeket és a felelősségről szóló vitát a ’70-es évek elejétől fokozatosan új szempontokkal gazdagította a hidegháború amerikai szakirodalmának újabb
hulláma, melyet poszt-revizionista vagy neo-realista iskolákként szoktak leírni. A két korábbi
irányzat egyfajta szintézisére törekvő szerzők – mint például a posztrevizionista iskola egyik
vezéralakjának tekintett John Lewis Gaddis54 – már nagyobb hangsúlyt fektettek a geopolitikai érdekeltségekre, a társadalmi szerkezetekre, valamint a nagyhatalmi politika kölcsönhatásaira.55
A hidegháború kialakulásában játszott felelősség kérdésében az újabb feldolgozások sem teremtettek széleskörű konszenzust, azonban számos területen – különös tekintettel az 1990.
után részben megnyílt moszkvai archívumok anyagaira alapozva – új szempontokkal gazdagították a kérdés értelmezési lehetőségeit. A közép-európai rendszerváltásokkal véget ért hidegháború után – mint arra Melvyn P. Leffler rámutatott56 – a téma szakirodalmában mutatkozik egyfajta visszakanyarodás a tradicionalista értelmezéshez, ami azonban szerinte könynyen vezethet a győztes szemszögéből történő ítélkezéshez és a történeti kép torzulásához57.
Abban azonban, hogy Közép- és Kelet-Európa a II. világháború végén és az ezt követő
években kardinális szerepet játszott a két nagyhatalom szembenállásában és a hidegháború
gyökerei alapvetően ide nyúlnak vissza, általánosnak tekinthető konszenzus alakult ki a korszakkal foglalkozó történészek körében.
A II. világháború végső szakaszára és az 1943-as évvel megkezdődő fegyverszüneti időszakokra mind Moszkvában, mind pedig Washingtonban és Londonban körvonalazódtak azok
stratégiai célok, melyek alapvetően meghatározták a szövetségesek európai érdekeltségi viszonyait és ezzel összefüggésben a legyőzött tengely-államokkal szembeni megszállási politikáját. Az Olaszországban, Romániában, Bulgáriába és Magyarországon működött Szövet54

Gaddis, John Lewis: The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947. Columbia University. New
York, 1972.; ill. Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy. Oxford University, New York, 1982.
55
Lásd erre vonatkozóan: Leffler, Melvyn P.- Painter, David S.: Origins of the Cold War: an international history.
Routledge, 1994. 1-15.
56
Leffler, Melvyn P.: The Cold War: What Do „We Now Know”? American Historical Review, April 1999, 501-524.
57
Leffler érvelésében John Lewis Gaddis monográfiáját hozza fel példaként. A magyarul 2001-ben megjelent
munka alapvetően Sztálin személyiségében, hatalmi rendszerében és a kommunista ideológiában keresi a hidegháború gyökereit. Gaddis, John Lewis: We know now. Rethinking Cold War History. Oxford University Press,
1997.; magyarul: Most már tudjuk: a hidegháború történetének újraértékelése. Európa, Bp. 2001.
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séges Ellenőrző Bizottságok tevékenységét – a katonai helyzet alakulásán túl – azok a törekvések határozták meg, melyek kimondottan vagy kimondatlanul európai befolyási övezetek
ki- vagy újraalakítását célozták. Sztálin és Churchill 1944. októberi százalékos megállapodással szimbolikus egyezményben is megjelenített törekvései a befolyási övezetek elhatárolására ugyan több ízben kiváltották Roosevelt elnök ellenállását, az Egyesült Államok külpolitikája ugyanakkor a katonai felelősségvállalás határainak meghúzásával maga sem állt távol
az oly sokat bírált „spheres of influence” elvének érvényesítésétől.
Az egyes megszállási és fegyverszüneti ellenőrző mechanizmusok azon keretek között működtek, melyeket a győztes szövetségesek érdekeltségi viszonyai meghatároztak, tevékenységüket azonban egyéb tényezők – a katonai helyzet alakulása, a helyi politikai viszonyok,
vagy az egyes missziók vezetőinek személyes ambíciói és kvalitásai – is nagy mértékben
befolyásolták.
A Szovjetunió európai háborús céljai
A Szovjetunió kinyilvánított területi érdekeltségei a világháború alatt korántsem tekinthetőek
állandónak, mivel azokat a konkrét katonai helyzet és az ország aktuális szövetségeseihez
való viszonya folyamatosan alakította. 1940-ben, a német szövetség időszakában Közép-Európa tekintetében a szovjet külpolitika tekintetbe vette Németország elsődleges igényeit, s elsősorban brit érdekeltségek – a tengerszorosok, a Perzsa-öböl, az Arab-tenger – iránt mutatott érdeklődést, Szahalinra és a Kuril-szigetekre pedig nem jelentettek be igényt . A német
támadás után alig fél évvel, Eden moszkvai látogatása során viszont Sztálin már egészen
más formában tudatta az angol kormánnyal a Szovjetuniónak a győzelem esetén teljesítendő
területi igényeit.58 Ekkor a szovjet külpolitika már új szövetségeseire tekintettel körvonalazta
elképzeléseit saját biztonsági övezeteiről és a háború utáni Európáról, a hangsúlyokat pedig
immáron elsősorban Közép-Európára helyezte. Sztálin ugyanakkor a felbomlott német szövetség keretében szerzett területeket sem kívánta feláldozni, ezért világosan tudatta: a Szovjetunió sem az 1940. március 12-i moszkvai békében megszerzett kelet-finnországi területekről, sem a balti államokról, sem pedig Besszarábiáról nem hajlandó lemondani. A lengyelszovjet határ kérdését Sztálin ekkor még nyitva hagyta, bár a Curzon-vonaltól keletre fekvő
lengyel területeknek a Szovjetunióhoz való csatolását egyelőre nyilvánvalóan csak Nagy-Britannia érzékenységére tekintettel nem vetette fel. A fentieken túl Sztálin Jugoszlávia területi
egységének helyreállítását és Olaszország rovására történő határmódosítását, Albánia függetlenségének szavatolását, Görögország korábbi határainak visszaállítását és a román-magyar határnak a Magyarország rovására történő revízióját jelölte meg háborús célként. Cserébe a romániai és finnországi területeken létesítendő szovjet katonai bázisokért Sztálin
ugyanezt a lehetőséget ajánlotta fel Nagy-Britanniának nyugat-európai támaszpontok létre58
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hozására Franciaországban, esetleg Norvégiában és Dániában. Churchill ekkor még határozottan elvetette az 1941-ben megszerzett területek garantálását a Szovjetunió számára, melyek – ahogy a miniszterelnök Eden külügyminiszternek küldött táviratában fogalmazott – „a
Hitlerrel kötött szégyenteljes paktum alapján, agresszió révén” kerültek a Szovjetunióhoz.59
Hivatalosan ugyan mind Roosevelt, mind pedig Churchill azt az álláspontot képviselte, hogy
a határkérdéseket egy majdani, a versailles-i béketárgyalásoknál igazságosabb konferencia
keretében kell rendezni, hamarosan azonban mind Londonban, mind pedig Washingtonban
mérlegelni kezdték Sztálin területi javaslatait. A brit békeelőkészítő műhelyben kidolgozott
európai konföderációs terveket Moszkva több ízben is, mint érdekei ellen irányuló elképzeléseket, mereven elutasította. A közép-európai államszövetségek brit eredetű, de az Egyesült
Államok által is támogatott gondolata a szovjeteket egy új cordon sanitaire-re kialakítására
emlékeztette, melyet feltétlenül meg akartak akadályozni. Molotov ezért ezeket a terveket
mind 1942-es londoni tárgyalásai során, mind 1943. júniusában Edennek írt levelében60,
mind pedig az 1943. októberi moszkvai külügyminiszteri értekezleten határozottan elvetette.61
Teheránban Sztálin is kategorikusan leszögezte: nem támogatja a térségben a konföderációs eszme alkalmazását, mert az szerinte csak a német befolyás erősödéséhez vezetne.
Ehelyett Roosevelttel és Churchill-lel folytatott december 1-jei tárgyalásán egyértelműen kijelentette: mind Ausztriának, mind pedig Magyarországnak, Bulgáriának és Romániának önálló államként kell megmaradnia.62
A szovjet külpolitika világháború utáni terveiről és stratégiai célkitűzéseiről legteljesebb és
legátfogóbb képet a korábbi londoni nagykövet, Ivan Mihajlovics Majszkij 1944 elején megjelent, A jövendő világ kívánatos alapelveiről című írása alapján formálhatunk.63 A tanulmány
Majszkij magas külpolitikai illetve állami beosztása ellenére sem tekinthető hivatalos szovjet
stratégiai dokumentumnak, hiszen ezek a döntések kizárólagosan Sztálin hatáskörébe tartoztak. A „kívánatos alapelvek” ugyanakkor – habár a szovjet külpolitika konfrontatív oldalát
és közvetlen érdekérvényesítő módszereit nyilvánvalóan nem érzékeltetik – alapvetően azokat a célokat fogalmazzák meg, melyeket a háború végeztével a Szovjetunió többé-kevésbé
sikerrel meg is valósított. Ebből a szempontból tehát a szovjet diplomata koncepciója a Szovjetunió külpolitikai stratégiájával kapcsolatban mindenképpen releváns forrásának számít.
Majszkij „alapelvei” szerint a háború végén a szovjet külpolitika alappilléreit az ország bizton-
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sága, „előnyös stratégiai határok” biztosítása64, az antifasiszta koalíció fenntartása és az egykori tengely-államok társadalmi rendszerének „demokratikus átalakítása” képezték. Abból az
alapelvből kiindulva, hogy a Szovjetunió biztonságát elsősorban az önmagukban álló, ezért a
Szovjetuniótól függő kis közép-európai államok láncolata garantálhatta, Majszkij nem javasolta bármilyen – dunai, balkáni, közép-európai, skandináv – konföderáció létrehozásának
támogatását vagy elfogadását. Ehelyett a tanulmány kölcsönös segítségnyújtási szerződésekkel kívánta a Szovjetunióhoz kötni Romániát, Bulgáriát és Jugoszláviát, Lengyelországot
pedig önálló, de meggyengített formában, nyugatabbra tolva képzelte el. Románia és Bulgária nem csak mint határos államok játszottak fontos szerepet Majszkij koncepciójában,
ugyanis ezen országok szovjet dominancia alá kerülése Törökország pozícióinak gyengítése
és a tengerszorosok feletti befolyás növelése szempontjából is kívánatosnak tűnt. Magyarország számára a tanulmány önálló, de gyenge állami létet, szűkebb, etnikai alapú határokat,
valamint a – fenti okok miatt fontosabbnak tekintett – Románia javára eldöntött területi vitákat
jósolt. A balkáni térség szempontjából tanulságos Görögország helyzetének megítélése: itt
Majszkij különösen óvatos és kompromisszumkész politikát javasol a nyilvánvalóan közvetlen brit érintettség és a szintén nyilvánvaló kevésbé direkt szovjet érdekeltségek okán. Feltűnő, hogy a többi térségbeli országban javasolt határozott szovjet érdekérvényesítéssel szemben Görögországban semmiféle aktív fellépést nem tanácsol Majszkij, ehelyett lehetséges
maximumként háromoldalú – angol–görög-szovjet – megállapodás lehetőségét veti fel. A
szovjet külpolitika majszkij-i alapelvei világosan tükröződnek abban, ahogyan a Szovjetunió a
háború végén kezelte az európai határai közelében fekvő országokat. A szovjet politika Közép- és Délkelet-Európában sokszor igen hasonló módszerekkel élt befolyásának érvényesítése érdekében, ezért gyakran tekintik a régiót egységesnek a Szovjetunió külpolitikai céljai
szempontjából. Az ezen országokkal szemben megnyilvánuló szovjet külpolitika azonban –
mint azt Geir Lundestad meggyőzően kimutatja65 – sem térben, sem pedig időben nem tekinthető homogénnek.
A szovjet külpolitika világháború végi céljaiban világosan megkülönböztethető övezetek rajzolódnak ki, melyeken belül a Szovjetunió eltérő mértékű katonai és politikai szerepet kívánt
illetve tudott játszani.
A legbelső, abszolút övezetet azok a területek jelentették, melyekig az ország határait is kiterjesztették, nevezetesen a finnországi Petsamo-vidék, a Curzon-vonal mögötti lengyel területek, a balti államok és Besszarábia. A többi övezettől eltérően, ahol a katonai események
vagy helyi tényezők többé-kevésbé befolyásolták a szovjet igényeket, ezeken a területeken
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kétség sem merült fel a Szovjetunió kizárólagos szerepét illetően.66 Az ebben az övezetben
elszenvedett területi veszteségekért Lengyelország és Románia a köztes szférából kapott
kárpótlást: előbbi az Odera-Neisse határig terjeszkedhetett Németország rovására, utóbbi
pedig visszaállíthatta fennhatóságát Erdély teljes területe felett.
A szovjet érdekérvényesítés következő szféráját Lengyelország, Románia és Bulgária jelentette, ahol önálló állami lét fenntartása mellett is Moszkva a helyi kommunista erőkön keresztül gyakorolt, alig korlátozott dominanciára törekedett. Ezekben az országokban a németek
kiűzését követően igen hamar – előbbi két országban már az európai háború lezárulta előtt,
Bulgáriában az év végéig – sikerült szovjet-barát kormányokat hatalomra juttatni. Mindezt a
szovjet hatóságok és/vagy Moszkva nyílt és minden formalitást mellőző nyomásgyakorlása
révén, melynek sem a helyi politikai erők, sem pedig a nyugati szövetségesek nem tudtak érdemben ellenállni.
Sztálin külpolitikai céljainak következő, köztes övezetét a vizsgált korszakban olyan országok
– Ausztria, Finnország, Csehszlovákia, Magyarország, Albánia, Jugoszlávia és Németország
– képezték, melyekben a Szovjetunió törekedett ugyan befolyásának növelésére, de fokozatosabb módon és közvetettebb eszközökkel, mint az első két szférában. Ezen országokban
Moszkva – legalábbis kezdetben – nem lépett fel olyan kategorikus követelésekkel és nem
alkalmazott olyan közvetlen eszközöket, mint az előbbi két szférában. Az említett országok
későbbi eltérő fejlődési útja is mutatja ennek a köztes övezetnek a szovjet külpolitika szempontjából nézve heterogén jellegét.
Finnország a legyőzött német szövetségesek közül egyedül nem került valamelyik győztes
nagyhatalom megszállása alá, aminek következtében viszonylagos önállóságot élvezhetett
belpolitikai téren. 1945-ben és 1948-ban is szabad választásokat tarthattak, a kommunista
párt pedig a tárgyalt időszakban mindvégig kormányzati, de kisebbségi pozícióban maradt.
Külpolitikai téren Paasikivi miniszterelnök, majd államelnök irányítása alatt a fegyverszüneti
feltételek szigorú teljesítésével, a Marshall-tervben való részvétel elutasításával, illetve az
1948-ban megkötött szovjet-finn együttműködési megállapodással Finnországnak sikerült
biztosítania az ország hosszú távú fejlődését megalapozó függetlenséget és semlegességet.
Ausztria ugyanakkor – bár részben a Vörös Hadsereg megszállása alatt állt –, részt vehetett
a Marshall-tervben, a helyi kommunista párt befolyása pedig az 1945 novemberi választások
után minimálisra zsugorodott.
A szovjet terjeszkedés köztes övezetébe került Csehszlovákia is, ahol a kommunista párt saját erejéből a legkomolyabb eredményeket tudta elérni a térségben: az 1946 májusi szabad
választásokon a szavazatok 38 %-át szerezte meg és kormányt alakíthatott Clement Gottwald vezetésével. Így az 1945 decemberében az országból kivonult Vörös hadsereg közvet66
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len beavatkozása nélkül is meghatározó szerepbe kerülhetett a csehszlovák kommunista
párt, habár például a Marshall-tervben való részvétel visszautasítását itt is csak közvetlen
moszkvai beavatkozással sikerült elérni. Az 1948. februári puccs alapvetően a helyi kommunista párt kezdeményezésének köszönhetően zajlott le, ami – bár a folyamat nem nélkülözte
a Szovjetunió támogatását – szintén jelzi Csehszlovákia köztes helyzetét Moszkva külpolitikájában.
Majszkij fent ismertetett „alapelvei” nem helyeznek túlzott hangsúlyt Magyarországra, ami
annak a jele lehet, hogy az ország nem játszott központi szerepet a Szovjetunió külpolitikai
stratégiájában. Ezen az állásponton vannak azok a kutatók is, akik szerint a Szovjetuniónak
a háború során nem volt kialakult, kidolgozott stratégiája Magyarországgal szemben olyan
értelemben, ahogy például Lengyelországgal vagy Németországgal szemben volt. Szerintük
Moszkva magyarországi külpolitikáját tárgyalt korszakunkban elsősorban regionális biztonsági megfontolások irányították, s csak a ’40-es évek végén találkozott a szovjet világpolitikát
alakító „defenzív birodalmi” és az „offenzív forradalmi” tényező67. Egyértelműen a szovjet külpolitika átmeneti zónájába sorolja Magyarországot az a tény is, hogy az 1945-ös szabad választások után átmenetileg viszonylagos külpolitikai szabadságot élvezett az ország. Ez a
„szabadság” természetesen csak a romániai vagy a bulgáriai helyzethez viszonyítva értelmezhető, hiszen a magyar külpolitika is az ellenőrző bizottság szoros felügyelete alatt állt. A
szovjet megszálló hatóságok és a kormányzati kulcspozíciókat megszerzett kommunista párt
nyomása csak fokozatosan, 1947 közepétől billentette egyértelműen el Magyarország helyzetét a szovjet orientáció irányába.
Jugoszláviában a helyi kommunista mozgalom meghatározó politikai erőként került ki a háborúból, azonban éppen ezért Sztálin kevesebb befolyással bírt Tito politikájára, mint a térség más kommunista vezetőiére. Némiképp hasonló helyzet alakult ki a Jugoszláviával átmenetileg szorosabb szövetségbe került Albániában is, azonban Enver Hodzsa 1948-as szakítása a „titoizmussal” ismét Moszkvához közelítette a kis balkáni államot.
Németországban a négyoldalú megszállási rendszer nem tette lehetővé a szovjet befolyás
olyan közvetlen és direkt kiterjesztését, mint például Bulgáriában vagy Romániában. A Vörös
Hadsereg által megszállt keleti országrészben érvényesített súlyos jóvátételi kötelezettségek, a közigazgatásban és a gazdaságirányításban lefolytatott nácitlanítás, valamint a kommunista és a szociáldemokrata párt 1946-os egyesülése és a Szovjetunióhoz hű kommunisták vezetése alatt álló Német Szocialista Egységpárt létrehozása azonban már Németország
hosszú távú megosztása és a keleti országrész szovjet befolyási övezetbe vonása felé tett
hatékony lépéseknek bizonyultak.
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A szovjet terjeszkedés fent vázolt „átmeneti” övezetében tehát Moszkva befolyása csak fokozatosan és országonként eltérő mértékben érvényesült mindaddig, míg a kelet-nyugati viszony 1947. utáni gyors romlásának az említett országok köztes helyzete és viszonylagos
bel- és külpolitikai mozgástere is kevés kivétellel áldozatul esett.
Az átmeneti zóna határain túl Nyugat-Európa, Görögország, Törökország, Irán vagy Kína tekintetében a vizsgált időszakban a Szovjetunió már nem törekedett egyoldalú érdekérvényesítésére, cserébe viszont elvárta, hogy nyugati szövetségesei akceptálják az európai határai
közelében kialakított befolyási övezet létét. Ezt a viszonosságot szemléletesen jelzi Sztálinnak 1945. április 24-én kelt, Churchillhez a lengyel kormányalakítással kapcsolatban intézett
üzenete68:
„Lengyelország azt jelenti a Szovjetunió biztonsága szempontjából, amit Belgium és Görögország Nagy Britannia esetében ... Nem tudom, valóban reprezentatív kormány alakult-e Görögországban, vagy a belga kormány valóban demokratikus-e. A Szovjetunióval nem konzultáltak ezen kormányok megalakítása előtt, maga pedig nem formált jogot az itteni ügyekbe
való beavatkozásra, mivel elismeri, mennyire fontos Belgium és Görögország Nagy-Britannia
biztonsága szempontjából. Nem értem, Lengyelország ügyének tárgyalása során miért nem
tesznek kísérletet a Szovjetunió biztonsági érdekeinek a figyelembe vételére is.”
Ugyanez az elvárt kölcsönösség figyelhető meg Sztálin részéről az olaszországi vagy a Japánban folytatott angol-amerikai megszállási politika és a SZEB-ek működése kapcsán is,
ahol szintén nem törekedett a Szovjetunió érdemi befolyásának érvényesítésére.
A Szovjetunió fent vázolt érdekövezeteinek kialakulásában elsődlegesen a földrajzi tényezők
játszottak meghatározó szerepet: az ország európai határai közelében fekvő területek feletti
ellenőrzés biztosításának szükségességét meggyőzően támasztották alá a német támadás
során szerzett tapasztalatok. A szovjet befolyási övezet kialakítása ugyanakkor nem csak katonai, de ideológiai védelmet is jelentett Sztálin koncepciójában, melyben a kiterjesztett szovjet határok mögötti „baráti” államok szolgáltak a nyugati befolyás kiküszöbölésére.
A földrajzi tényezőkön túl nyilvánvalóan befolyásolta a közvetlen és közvetett szovjet érdekövezet határainak meghúzását az is, amilyen mértékű támogatást vagy legalább tudomásulvételt sikerült Moszkvának a nyugati szövetségesektől megszereznie itteni terveihez. A Churchill és Sztálin között létrejött ún. „százalékos egyezmény” Románia, Bulgária és Magyarország esetében, a jaltai megállapodás pedig Lengyelország kérdésében legalábbis megerősítette azt a feltételezést, hogy a nyugati szövetségesek többé-kevésbé szabad kezet biztosítottak Moszkva befolyásának érvényesítésére.
A hidegháború születésének kiterjedt szakirodalmában kiemelt figyelmet kaptak az 1944.
októberi moszkvai tárgyalások, különös tekintettel az itt született „százalékos egyezményre”,
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mint a Közép-Európa és a Balkán sorsát évtizedekre meghatározó nagyhatalmi
megállapodás szimbolikus eseményére69.
Közép- és Délkelet Európa hatalmi erőviszonyait természetesen nem egy megállapodás
határozta meg, hanem a térség és a szövetséges nagyhatalmak geopolitikai helyzete,
katonai és gazdasági érdekeltségeik, illetőleg a katonai helyzet logikája, a maga nyers
őszinteségében azonban a százalékos egyezmény minden korábbinál egyértelműbben
kijelölte a nagyhatalmak befolyási övezeteinek határait. Az októberi moszkvai találkozón
született kompromisszum brit kezdeményezésre indult és több hónapos diplomáciai
előkészítés után vezetett a közép-európai érdekszférák számokba öntéséhez.70
Ezen a tanácskozáson a brit és a szovjet vezető és külügyminisztereik látszólag cinikus – e
látszattól maga Churchill is tartott71 – egyezkedés során mintegy befolyási övezetekre osztották Közép-és Kelet Európát. Az 1944. október 9-én tartott moszkvai megbeszélésen Churchill egy fél ív papírra vetve százalékokban kifejezett befolyási javaslatot tette Sztálin elé. E
javaslat szerint a szovjet és a nyugati érdekek Románia esetében 90-10 %-os arányban, Bulgáriában 75-25 %-ban, Görögországban 10-90 %-ban, Jugoszlávia és Magyarország tekintetében pedig 50-50 %-ban érvényesültek volna. A brit és a szovjet külügyminiszter másnapi
tárgyalásain az arányszámok Magyarország tekintetében 80-20 %-os szovjet dominanciára
módosultak, melyet végül a brit vezetés is elfogadott. Bár a „százalékos egyezmény” minden
korábbinál egyértelműbben és nyersebben fogalmazza meg a közép-európai katonai és immár politikai befolyási övezetek határait, valójában ekkor már Churchill – erőteljes amerikai
támogatást híján – csak a kialakult katonai helyzetet fordította le számokra és a még megmaradt nyugati befolyást igyekezett fenntartani a Földközi-tenger partvidékén: Görögországban és Jugoszláviában. Mivel ennek a befolyásnak a katonai érvényesítésére 1944 végén
már esély sem volt – ismeretesek Churchillnek az amerikai ellenálláson megbukott kísérletei
az észak-itáliai és balkáni előrenyomulás tekintetében –, az érdekszférák tárgyalásos elhatárolása tűnt a brit miniszterelnök számára az egyetlen megmaradt lehetőségnek.
A „százalékos egyezmény”, az 1945. januári jaltai konferencia – elsősorban a Curzon-vonal
menti szovjet-lengyel határkérdésben született megállapodással –, a lengyel kormány összetételéről szóló 1945. júniusi, valamint a román és a bolgár kormány formális kibővítésével
kapcsolatos 1945. decemberi kompromisszum csak megerősítette azokat a szovjet feltételezéseket, hogy a nyugati szövetségesek többé-kevésbé szabad kezet biztosítottak számukra
ezeken a területeken. Olaszország, Görögország és Japán voltak azok az országok, melyek
ügyét Sztálin folyamatosan a mérleg másik serpenyőjében tartotta: a nyugati szövetségesek69
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kel folytatott tárgyalásokon az itteni szovjet szerepvállalás kérdését csak olyan mértékben
hangsúlyozták, amilyen mértékben a közép-kelet-európai szovjet befolyást a másik fél megkérdőjelezte.
A százalékos egyezmény születésének körülményei önmagukban is rávilágítanak a szovjet
külpolitika érdekövezetei kialakulásának egy másik tényezőjére, nevezetesen a nyugati szövetségesek kinyilvánított érdekeltségeire vagy éppenséggel „érdektelenségeire” a szovjet határok közelében fekvő országokban. Mint ismeretes, Churchill például eredetileg Magyarország esetében 50-50 %-os érdekeltséget kívánt érvényesíttetni, a magyar fegyverszüneti tárgyalásokon pedig sokkal határozottabban körvonalazódtak a nyugati igények, mint korábban
Románia vagy Bulgária esetében. Sztálin nyilvánvalóan kénytelen volt szem előtt tartani háborús szövetségesei, különösen a világháborúban a világ legerősebb katonai hatalmává nőtt
Egyesült Államok szempontjait is az európai érdekszférák elhatárolása során. A háború végső szakaszában folytatott szovjet külpolitika eme tényezőjének jellemző példája Finnország.
Itt a minden egykori tengely-államhoz képest sokkal egyérteműbben kinyilvánított amerikai
szimpátia, valamint egy esetleges kommunista fordulat esetében várható nyugat-európai és
skandináviai negatív reakciók kétségkívül hozzájárultak – ha nem is kizárólagos jelleggel –
Moszkva távolságtartóbb politikájához és végeredményben a köztes „finn modell” megszületéséhez. (Természetesen a különleges finn státusz kialakulásának számos egyéb tényezője
volt, melyekről a finnországi SZEB működése kapcsán ejtünk részletesebben is szót.) Magyarország és Csehszlovákia esetében Sztálinnak nem kellett hasonló mértékű nyugati elkötelezettséggel számolnia, ugyanakkor a legszorosabb biztonsági övezet országaihoz képest
itt valamivel bizonytalanabb lehetett a várható nyugati reakciók tekintetében. Mindez minden
bizonnyal hozzájárult ezen országok átmeneti köztes helyzetéhez, és ahhoz is, hogy a kommunista fordulatot majd csak az itteni nyugati orientáció veszélyének felerősödése után hajtották vége. Kivételes helyzetben volt ebben a tekintetben Lengyelország, ahol a kategorikus
szovjet befolyási igényeket nem hogy mérsékelte, sokkal inkább fokozta a közép-európai országok esetétől eltérően kinyilvánított és képviselt brit és amerikai érdekeltség. Ebben az
esetben a stratégiai szempontok miatt a Szovjetunió belső érdekövezetébe került ország háború utáni helyzetének érdemi alakulására azon szövetségesek sem lehettek hatással, akik
– némi túlzással – éppen Lengyelország sorsa miatt fogtak fegyvert.
A szovjet érdekövezetek kialakulásának tényezői között természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Vörös Hadsereg szerepét sem. Mindezt egyértelművé teszi az az egyszerű
tény is, hogy a később a szocialista blokkba került országok mindegyikét – Albánia kivételével – elfoglalta a szovjet hadsereg a világháború végén. (Igaz Bulgáriából 1947-ben, Csehszlovákiából pedig már 1945 végén kivonták a szovjet csapatokat, előbbiben azonban addigra már megtörtént a fordulat, utóbbiban pedig egy rövid német határszakaszt leszámítva mindenütt a határ túloldalán állomásozott a Vörös Hadsereg.) Ezen országokban a megszálló
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szovjet csapatok eltérő mértékben és módon ugyan, de be tudtak avatkozni a belpolitikai
eseményekbe és közvetlen vagy közvetett támogatást tudtak nyújtani a helyi kommunista
erőknek. A Vörös Hadsereg jelenléte nem vezetett ugyanakkor mindenhol kommunista hatalomátvételre, hiszen a háborúban a Szovjetunió olyan területeket is megszállt – Észak-Iránban, Mandzsúriában, Norvégiában, Dániában vagy Ausztriában –, melyek nem tartoztak az
említett közvetlen érdekeltségi övezetek valamelyikébe. Finnország sikeres kívülmaradása a
szovjet blokkon viszont minden bizonnyal leginkább annak köszönhető, hogy az ország
szovjet katonai megszállása nem történt meg, így az ottani fegyverszüneti ellenőrző bizottság nem kapta meg azt a támogatást, melyet Romániában, Bulgáriában vagy kevésbé direkt
formában Magyarországon élvezett.
A közép- és délkelet-európai szovjet külpolitika mozgatórugói között természetszerűleg nem
hagyhatók figyelmen kívül a hatalmas háborús pusztítás következményei és az ország gazdasági újjáépítésének sürgető kényszere sem. Ezen okok nyilvánvalóan arra ösztönözték a
szovjet döntéshozókat, hogy a megszállt egykori tengely-országokra súlyos jóvátételi kötelezettséget rójanak ki, melynek döntő része az európai háború legnagyobb terheit viselő Szovjetunió talpraállítását szolgálta. A jóvátételi szállításokon, az egykori német tulajdonú gazdasági érdekeltségek megszerzésén, valamint a súlyos megszállási költségeken túl pedig
Moszkva igyekezett olyan, számára előnyös gazdasági, kereskedelmi egyezményeket kötni
a térség államaival, melyek egyszerre szolgálták a szovjet újjáépítést és az érintett államok
gazdasági függőségének kialakulását.
Összességében a világháború végén és az azt követő két évben a Szovjetunió saját stratégiai biztonságának kialakítása érdekében kedvezőbb határok kialakítására törekedett, az új
határai mentén – Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában – pedig közvetlen politikai
és gazdasági befolyása alatt álló kormányok azonnali hatalomra juttatása volt a célja. A Vörös Hadsereg által szintén elfoglalt, de a háború végén még bizonytalan helyzetű övezetben
– Finnország, Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia, Németország keleti része – az egyes országok sorsát már nem kizárólagosan a szovjet érdekérvényesítés határozta meg. Ebben a vegyes övezetben már egyéb tényezők – az amerikai és a brit vélt vagy
valós érdekeltségek, az egyes országokban működött kommunista mozgalmak ereje, az
adott ország szovjetellenes, nyugati orientációjának az esélye, illetve a kelet-nyugati kapcsolatok aktuális állapota – is befolyásolták a szovjet külpolitikát. A világháború utolsó időszakában is mutatkoztak már jelei annak a törekvésnek, hogy az említett országok közvetlen szovjet érdekszférába kerüljenek, ugyanakkor – elsősorban Csehszlovákia és Magyarország esetében – egy esetleges finn modell kialakítása sem volt kizárható. A fegyverszüneti időszakok
alatt elhidegült kelt-nyugati kapcsolatok, valamint a szovjet befolyás kiterjesztésének eredeti
szándéka együttesen arra vezettek, hogy Moszkva a térség országainak többségében 19471948-ra kommunista vezetésű kormányokat juttatott hatalomba.
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Nagy-Britannia közép-európai tervei
Nagy-Britannia és Churchill második világháborús közép-európai terveit alapvetően három fő
tényező határozta meg: a nemzetközi egyensúlyok fenntartásának és a brit gyarmatbirodalom megőrzésének az igénye, törekvés a nagyhatalommá nőtt Szovjetunióval való háborús
szövetség megőrzésére, vagy legalább vele egy békeidőbeli modus vivendi kialakítására, valamint a közép-európai kis államok hosszabb távú pacifikálásának szándéka.
Általánosságban elmondható, hogy a térség sohasem tartozott Nagy-Britannia külpolitikai
prioritásai közé. A „birodalom” fenntartása érdekében Nagy-Britannia a nemzetközi hajózási
útvonalak és a tengeri hajózás szárazföldi csomópontjai feletti befolyást kívánta megőrizni,
ezért tekintette egyfajta „mare-nostre”-nak a Földközi-tengert. Közép-Európa kis államait a
hagyományos hatalmi egyensúlyok és befolyási övezetek politikájára alapozó brit külpolitika
katonai konfrontáció veszélye esetén hajlamos volt a térség aktuális nagyhatalma – előbb
Németország, majd a Szovjetunió – érdekszférája részének tekinteni, amennyiben cserébe
megőrizhette a számára fontos mediterrán országokban – Görögországban, Olaszországban, illetve kisebb mértékben Jugoszláviában – létezett befolyását.
A brit külpolitikai stratégia következő fontos szempontja volt 1941-42-től, hogy a Szovjetunióval kötött háborús szövetség a háború végeztével egységes szempontok vezérelte és közös,
háromhatalmi irányítás alatt álló európai békerenddé alakuljon át. 1943 januárjában már kialakult ennek a leendő békerendnek az alapelve is, mely szerint bármely nagyhatalom száll
meg egy ellenséges országot, a három szövetséges közös felelősséget kell viseljen az ország ellenőrzésében72. A Foreign Office-ben már az 1943. januári casablancai értekezlettel
egy időben kidolgozták azt a háború utáni európai rendezési tervet (United Nations Commission for Armistice and Post-Armistice Problems in Europe), melynek célja a Szovjetunióval
való háborús szövetség fenntartása volt a békeidőszakra. Ennek a tervnek csakúgy, mint a
brit külpolitikai tervezés későbbi stratégiai elképzeléseinek alapja az volt, hogy a háború utáni európai rendezésben a nagyhatalmak egyenlő részvételét és a fegyverszüneti feltételeket
ellenőrző paritásos testületek felállítását már azelőtt fogadja el az Egyesült Államok és a
Szovjetunió is, mielőtt a katonai helyzet tényleges alakulása kész helyzetbe hozná a leendő
megszálló hatalmat. A szigorú egyenjogúság és paritás elveire épült az 1943 májusában a
háborús kabinet elé terjesztett rendezési terv is, mely egyebek mellett egységes fegyverszüneti okmányok elfogadtatását, össz-szövetségi főparancsnokság alatt működő egységes katonai irányítás kialakítását, az Egyesült Nemzetek keretében működő háromoldalú Európai
Bizottság és ez alá rendelt paritásos fegyverszüneti bizottságok felállítását kezdeményezte73.
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London az együttműködés és az egyenjogú cselekvés formáinak és intézményeinek létrehozásával nyilvánvalóan meg kívánta előzni, hogy a Szovjetunió az általa megszállt területekre
rákényszeríthesse politikai akaratát és akár saját társadalmi berendezkedését, s ezzel Európa ismét végzetesen kettészakadjon. A Foreign Office mindemellett természetesen a szárazföldi hadviselésben tapasztalható alárendelt brit szerepet is igyekezett ellensúlyozni a felszabadított Európában várhatóan bekövetkező szovjet dominanciával szemben és a lehetséges
mértékig megőrizni a nyugati befolyást azokon a területeken is, melyek előre láthatólag a
Szovjetunió megszállása alá kellett kerüljenek.
Miután 1943 végén Teheránban véglegessé vált, hogy a szövetségesek nem a Balkánon,
hanem Normandiában indítják meg az inváziót, véglegesen eldőlt az is, hogy Németország
legyőzése után nem lesz olyan fegyveres erő Közép- és Kelet-Európában, mely a
Szovjetunió befolyását katonailag képes lesz ellensúlyozni. Ezért 1944 elejétől NagyBritannia és Churchill már a Szovjetunióval való együttműködés új, leginkább a korábban a
náci Németországgal szembeni appeasement politikájára emlékeztető gyakorlatát folytatta.
Mint láttuk, korábban a háború utáni európai békerendről szóló brit elképzeléseket az angolamerikai-szovjet közös felelősségviselés és paritásos testületek felállításának gondolata
vezérelte, azonban Churchill 1944 elejétől, a katonai helyzet gyors változásainak
függvényében Közép- és Dél-Kelet-Európában immár a nyugati és a szovjet érdekszférák
nyílt elhatárolására törekedett. Ekkor Churchill már a brit „érdekszférák” politikai fejleményeire
való direkt befolyás gondolatát is nyíltan megfogalmazza74. Jól példázza ezt a brit
miniszterelnök 1944. május 4-i távirata Eden külügyminiszternek: „Nem mondhatnám, hogy
nagy dolgokról volna szó, általánosságban szólva azonban az a kérdés, hogy belenyugszunke a Balkán és talán Olaszország kommunizálódásába. […] nézetem szerint határozott
álláspontra kell jutnunk, ha pedig az lesz az álláspontunk, hogy szembeszállunk a kommunista
beszivárgással és térhódítással, akkor ezt a katonai események szempontjából legkedvezőbb
pillanatban minden köntörfalazás nélkül a tudomásukra kell hoznunk. […] Nem vitás, hogy
közeledik az erőpróba az oroszokkal olaszországi, jugoszláviai és görögországi kommunista
cselszövéseik miatt.”75 A fenti helyzetértékelésből eredő még konkrétabb, mondhatni nyers
következtetésről tanúskodik Churchill május 31-i távirata Rooseveltnek: „Újabban nyugtalanító
jelek utalnak rá, hogy a balkáni országok, elsősorban Görögország miatt politikai
nézeteltéréseink támadhatnak az oroszokkal. Ezért olyan megegyezést javasoltunk az itteni
szovjet nagykövetnek, amelynek értelmében gyakorlatilag a szovjet kormány vinné a prímet a
román ügyekben, mi pedig a görög ügyekben, s mindkét kormány segítségére lenne a
másiknak az illető országban.”76 Bár a brit miniszterelnök Roosevelt megnyugtatására
74

Lundestad: The American Non-Policy… i.m. 77.
Chruchill: i.m.: 425.
76
uo.: 426.
75

24

ugyanazon táviratában siet leszögezni, hogy ez a „felelősség-megosztás” kizárólag a háborús
időszakra szólna és nincs szándékukban befolyási övezetekre szabdalni a Balkánt, az
amerikai elnök válaszában egyértelműen elutasította a katonai megfontolásokon túlnyúló
befolyásra való törekvést. Churchill júniusi viszontválasza sokatmondóan egyesíti a katonai és
politikai érdekek érvényesítésének igényét Görögországban: egyfelől hivatkozik arra, hogy „a
cselekvés megbénul, ha mindenkinek minden döntés előtt mindenkivel tanácskoznia kell”,
másfelől nyíltan utal a kialakuló görög polgárháborúban érvényesítendő erőszakos brit
befolyásra is. „Az oroszok hajlandók beleegyezni, hogy mi vigyük a prímet a görög ügyekben,
ami annyit tesz, hogy a görög nemzeti erők képesek lesznek megzabolázni az EAM 77-ot.”78. A
Közép-és Dél-Európa sorsát korántsem meghatározó, sokkal inkább a kialakuló katonai
helyzetet tudomásul vevő és a még menthetőt menteni igyekvő értékelésnek tekinthető a
távirat Románia sorsát illető mondata: „azt hiszem, jó volna a szovjetekre bízni a vezetést,
minthogy sem Önöknek [ti. az Egyesült Államoknak – CSGB], sem nekünk egyetlen katonánk
sincs a helyszínen, és valószínűleg így is, úgy is azt teszik, amit jónak látnak”.

79

. Roosevelt

elnök végül brit nyomásra, három hónapos próbaidőre elfogadta a megegyezést, ismételten
leszögezte azonban, hogy nem a háború utáni befolyási övezetek kijelöléséről, kizárólag
katonai vonatkozású és korlátozott időtartamú megállapodásról van szó. A megállapodás
végül nem lépett érvénybe, mert Sztálin – az amerikai fenntartásokat kihasználva és a katonai
erőviszonyok további eltolódására számítva – július 15-én kelt levelében annak elhalasztását
javasolta Churchillnek.80
Sztálin várakozásai nem bizonyultak alaptalannak, hiszen 1944 őszére a katonai helyzet gyökeresen megváltozott Közép- és Dél-Kelet-Európában is. A Vörös Hadsereg 1944. augusztus
25-ére fegyverletételre kényszerítette Finnországot, augusztus végére Bukarest, szeptember
közepére pedig Szófia is fegyverszünetre kényszerült. Szeptember 12-én aláírták a román, 19én a finn, október 28-án pedig a bolgár fegyverszüneti egyezményt is, a Vörös Hadsereg pedig
októberben már a Tiszát is elérte. Ebben a – szovjet szempontból kedvező – katonai helyzetben került sor Churchill és Sztálin említett moszkvai találkozójára és a „százalékos egyezmény” megkötésére 1944 októberében.
Churchill Moszkvában alapvetően menteni igyekezett a még menthetőt, s ebben brit szempontból nagyon is kézzelfogható eredményeket ért el. Sztálin ugyanis a későbbiekben alapvetően tartotta magát az informális százalék-egyezményhez: nem avatkozott be nyíltan az
1944. decemberi görögországi kommunista puccskísérlet leverésébe és nem támogatta a
nyugat-európai – francia, olasz vagy a belga – kommunista pártokat sem. Cserébe viszont
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kétség sem férhetett a fent vázolt szűkebb szovjet érdekszférák országaiban zajló politikai,
társadalmi változások jellegéről.
A jaltai konferencián elfogadott, a felszabadított Európáról szóló és az érintett országok számára szabad választásokat ígérő nyilatkozatot81 az Egyesült Államok erőszakolta ki és annak
végrehajtására vagy ellenőrzésére semmiféle intézkedést nem tett. Londonban a deklaráció
érvényesíthetőségében egyáltalán nem hittek. Mindezt jól jelzi Sir Orme Sargent államtitkárhelyettes 1945. márciusi javaslata is, mely szerint Angliának bele kell törődnie abba, hogy
Románia, Bulgária és talán Magyarország és Jugoszlávia is totalitárius kormányzatot alakít
ki, s ennek bírálatával nem szabad kockáztatni az együttműködést a Szovjetunióval egy
olyan területért, mely egyáltalán nem létfontosságú az európai brit érdekek szempontjából.82
A fent vázolt két alapvető brit külpolitikai szempont érvényesítése mellett Londonban konkrét
terveket is kidolgoztak a két világháborút is kirobbantó térség pacifikálására, ezek a tervek
azonban csak az említett meghatározó stratégiai célok függvényében érvényesülhettek. Közép-Európában az angol külpolitika – nyilvánvalóan a Párizs környéki békék negatív tapasztalatai és az ennek következtében a brit közvéleményben érzékelhető bűntudat83 miatt is –
nagy hangsúlyt helyezett a háború utáni rendezés tudományos megalapozására.84 A brit külügyminisztérium által Arnold Toynbee vezetésével Oxfordban felállított speciális kutatócsoport (Foreign Research and Press Service) már 1938-ban megkezdte ennek az „új rendnek”
az elméleti megalapozását, majd 1943 után a szakértők többsége a Foreign Office-ban folytatta ugyanezt az elemző, tanácsadó munkát. Az oxfordi szakértők Közép-Európa pacifikálásának kulcsát két nagy konföderáció létrejöttében látták. Az északi konföderációt Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország és esetleg Ausztria alkotta volna, a délit pedig Görögország, Albánia, Bulgária, Románia és Jugoszlávia (vagy annak tagállamai). Az új államszövetségek létrehozását biztonsági és gazdasági ésszerűségek is indokolták. A tervek szerint
ugyanis a létrehozandó új államalakulatok elég erősek lettek volna egy megismétlődő német
vagy orosz, esetlegesen az 1939-es helyzethez hasonló közös német-orosz agresszióval
szembeni ellenállásra. Másfelől a közép-európai konföderációk gazdaságilag is életképesebbek lehettek volna az elszigetelt nemzetállamok soránál, ami a térség krónikus társadalmi feszültségeinek enyhítésében is fontos szerepet játszhatott volna. A régiót megosztó kisebbségi problémákat a szakértői bizottság határmódosítások, lakosságcserék, (esetenként egyoldalú kitelepítések), valamint fokozott kisebbségvédelmi intézkedések révén javasolta rendezni. Az oxfordi konföderációs javaslatokat a háború első szakaszában a brit külügyminisztérium is támogatta és képviselte. Az 1941-től gyakorlatilag a háború végéig működött washing81
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toni békeelőkészítő bizottságban (Háború Utáni Külpolitika Tanácsadó Bizottsága, Advisory
Committee on Post-War Foreign Policy) ezzel párhuzamosan a brit konföderációs elképzelésekhez nagyon hasonló tervek születtek85. Nagy-Britannia tehát az Egyesült Államok – legalábbis elvi – támogatását is élvezte közép-európai terveiben. Az angolszász nagyhatalmaknak a közép- és dél-európai államszövetségekkel kapcsolatos elképzeléseit ugyanakkor
Moszkva – mint láttuk – itteni érdekei ellen hatónak tekintette, ami végeredményben meg is
pecsételte ezen tervek sorsát.
A világháborúban egyébként is meggyöngült, gyarmatbirodalma szétesésével világhatalmi
pozícióitól is nagyrészt megfosztott Nagy-Britannia a közép-európai területi viták rendezésében és a békeszerződések előkészítésében is a Szovjetunióval szembeni megbékítés politikáját folytatta. Az 1943. és 1945. között aktívabb közép-európai érdekérvényesítő brit külpolitika Potsdam után passzivitásba süllyedt. A korabeli külügyi források tanusága szerint a Foreign Office legkésőbb 1945 júliusában arra a következtetésre jutott, hogy a közép-európai
vesztes államok helyzetét nem az ellenőrző bizottságok működésének demokratizálása vagy
a megszálló szovjet katonai vezetés nyugati kontrollja fogja megfelelően rendezni. Ehelyett
inkább a békeszerződések előkészületeinek felgyorsítását, és a – nyugati mércével egyáltalán nem reprezentatív – kormányok elismerését szorgalmazták. Ez vezetett volna reményeik
szerint mielőbbi békekötéshez, a szerződések megkötése után pedig a szovjet csapatok
visszavonásához. Mindez pontosan tükröződik a magyarországi brit diplomáciai képviselet
és a SZEB-be küldött katonai misszió – később részletesebben is tárgyalandó – tevékenységében is.
Az Egyesült Államok katonai és politikai „felelősségvállalásának” határai Európában
Az Egyesült Államok külpolitikáját számos ponton eltérő elvek vezérelték a háború alatt és az
azt követő európai békerend kialakítása tekintetében, mint brit szövetségeséét. A
Szovjetunió szerepét a háború utáni új világrend kialakításában Washingtonban legalább
olyan fontosnak vélték, mint Londonban, azonban Roosevelt elnök mindezt nem egy
háromoldalú európai együttműködésben, hanem a három szövetséges és Kína irányította
világszervezet, az Egyesült Nemzetek egyetemes rendfenntartó keretei között képzelte el.
Ez a – Geir Lundestad által amerikai univerzalizmusnak nevezett86 – alapelv 1941.
augusztusában megjelent már az Atlanti Chartában87, később 1942 januárjában az Egyesült
Nemzetek Nyilatkozatában88, a moszkvai négyhatalmi nyilatkozatban 1943 októberében89
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vagy a jaltai deklarációban90 is. Ez a deklarációkban – is − megnyilvánuló idealizmus nem
kizárólag a hazai közvélemény megnyugtatására, valamint Sztálin bizalmának fenntartására
szolgált, de nagymértékben áthatotta az Egyesült Államok külpolitika irányítóit is. Az
Egyesült

Nemzetek

Szervezetének,

mint

a

nemzetközi

béke

és

együttműködés

garanciájának ideája egyfelől a Versailles-i békerendszer és a Népszövetség, valamint a
hatalmi

egyensúlyok

évszázados

politikája

kudarcában

gyökerezett,

s

annak

megismétlődését kívánta az új nemzetközi renddel megelőzni. Ahogy Roosevelt kijelentette
a jaltai konferencia után a Kongresszus képviselői előtt:: "ez azt jelenti, hogy vége az
egyoldalú akciók rendszerének, a kizárólagos szövetségeknek, a befolyási övezeteknek, a
hatalmi egyensúlynak és más megoldásoknak, melyekkel évszázadokon át hiába próbálkoztak
"91. Az Egyesült Nemzetek Szervezete ugyanakkor alkalmas fórumnak látszott az amerikai
érdekek érvényesítése szempontjából is egyrészt az USA gazdasági és katonai ereje,
másrészt a Biztonsági Tanácsban remélt kínai támogatás, harmadrészt pedig a Közgyűlésben
„elvárt” latin-amerikai szavazatok okán.
Az amerikai külpolitikában Roosevelt elnök személyén keresztül kétségkívül megmutatkozó
idealizmus azonban az Egyesült Államok katonai és politikai érdekeltségei, geopolitikai
törekvései, valamint a katonai helyzet realitásai következtében számos ponton módosultak
már a világháború során is.
A konkrét katonai hadműveletektől függetlenül is voltak olyan geopolitikai érdekeltségei
mindkét nyugati nagyhatalomnak, ahol konkrétabb érdekeiket – a befolyási övezetek
elméletének hivatalos amerikai elutasítása ellenére – érvényesíteni kívánták akár háborús
szövetségesükkel szemben is. Az Egyesült Államok természetszerűleg mutatott nagyobb
érdeklődést Latin-Amerika, a Csendes-óceán térsége, Japán és Kína tekintetében, Európán
belül

pedig

elsősorban

Olaszország

és

Lengyelország

vonatkozásában.

Mindez

természetszerűleg összefüggésben állt a hazai közvélemény elvárásaival is: az Egyesült
Államok közvéleménye Pearl Harbor után Japánt tekintette az ország első számú
ellenségének, Lengyelország jövője pedig a választásokat is befolyásolni képes hétmillió
amerikai lengyel emigráns miatt volt érzékenyebb kérdés a többi közép-európai állam
sorsánál. Roosevelt elnök maga egyébként még Lengyelország sorsa iránt sem mutatott
komolyabb elkötelezettséget: már 1943-ban úgy vélekedett, hogy a lengyelek kénytelenek
lesznek hozzászokni a Szovjetunióhoz92. (A másik oldalon Churchill és a Foreign Office
nagyobb jelentőséget tulajdonított ugyan Lengyelország és a londoni emigráns lengyel
kormány ügyének, komolyabb eredményt azonban ezen a téren ők sem érhettek el.)
Egyébiránt az amerikai közvélemény, s az amerikai külpolitikai irányítói – köztük Roosevelt
90
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elnök – sem mutatott közvetlenebb érdeklődést a közép-európai kisállamok jövőbeni sorsát
illetően. Sem szorosabb gazdasági, sem kulturális kötelékek nem fűzték az Egyesült Államokat
ehhez a régióhoz szemben Nyugat-Európa ellenséges vagy a németek által megszállt
országaival.
Az amerikai Közép-Európa-politika talán a legdominánsabban a második világháború
derekának katonai realitásaiban gyökerezett. Számoltak a Szovjetunió maximális intenzitású
háborús szerepvállalásával Európában és a későbbiekben a Távol-Keleten, egyúttal – mint
láttuk – a háború utáni új nemzetközi intézményrendszerben is feltétlenül számítottak a
szovjet partnerségre.
A Szovjetunióval való együttműködés és a partnerség fejében tett engedmények hátterében
– különösen a háborús fordulatnak is tekinthető 1943-as kurszki páncélos ütközetig –
természetesen megmutatkozott egy esetleges német-orosz kiegyezéstől, egy újabb MolotovRibbentrop-paktumtól való félelem is, mely ismét a nyugat felé fordíthatta volna Németország
fő katonai erőit. Egy ilyen megállapodás nem volt példa nélkül való, s egyes feltételezések
szerint az 1943-ban, a Sztálingrád felmentése és Kurszk között beállt viszonylagos katonai
egyensúly

időszakában

tényleges

próbálkozások

is

történtek

egy

német-szovjet

megállapodás előkészítésére93. Az amerikai és a brit diplomácia a háború alatti és utáni
szovjet partnerség fontosságát nyilvánvalóan ebből a perspektívából is szemlélte.
Ebből a szükséghelyzetből, valamint saját geopolitikai érdekeltségeikből adódóan pedig nem
vitték törésre a dolgot háborús szövetségesükkel egy olyan régióban való befolyás
megszerzéséért, melyhez sem alapvető katonai, sem jelentős gazdasági érdekeik nem
fűződtek.
Bár a befolyási övezetek (spheres of influence) gyakorlatát – mint azt Roosevelt idézett
nyilatkozata is mutatja – hivatalosan, a nyilatkozatok szintjén egyértelműen elutasították, a
háborús helyzetből következő és a hadműveletek időtartamára korlátozott katonai felelősség
elvét – Európában és a Csendes-óceán térségében egyaránt – nagyon is érvényesnek
tekintették. Az Egyesült Államok háborús stratégiai tervezésében központi szerepet játszott a
lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kicsikarható katonai győzelem, ennek érdekében
pedig nem zárkózott el a katonai értelemben vett érdekeltségi területek elhatárolásától.
Churchill és Roosevelt már 1942 márciusában egyetértett abban, hogy katonai értelemben a
Csendes-óceán térsége elsősorban amerikai, a Közel- és a Távol-Kelet brit érdekövezetnek
tekintendő, míg Európában és az atlanti térségben a közös katonai felelősség elve alapján
járnak el94. Európán belül Görögországot, Törökországot és Jugoszláviát tekintették inkább brit
érdekeltségnek, míg Olaszország a két nyugati szövetséges között is egyfajta vitatott
területnek számított, ahol a kezdeti erősebb brit befolyást csak 1944-re egyensúlyozta ki az
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Egyesült Államok. A katonai felelősség ilyen értelmű meghatározása és a tényleges befolyási
övezetek elfogadása – mely már az adott területeken érvényesülő politikai befolyást is
magában jelentette – között keskeny választóvonal húzódott. E határvonal vékony és könnyen
átjárható voltának pontosan tudatában voltak mind amerikai, mind brit oldalon, azonban a
katonai helyzet kevés eszközt kínált ennek kiküszöbölésére.
Az érdekeltségi övezetek kialakításában a katonai cselekvőképesség fenntartása nagy
mértékben motiválta az amerikai külpolitikát, de különösképpen a hadvezetést. Mint Hull
amerikai külügyminiszter kifejtette ezt 1944 áprilisában Winant londoni nagykövetnek küldött
üzenetében: „katonai hatóságaink […] különösen kelletlenül veszik tudomásul, hogy meg van
kötve a kezük azáltal, hogy az egyesített vezérkari főnökök tanácsát irányító kormányon kívül
más kormányok döntéseire is várniuk kell”95. Ezen elv alapján mindkét angolszász
nagyhatalom ragaszkodott ahhoz, hogy a Szovjetunió szerepét korlátozzák Olaszország
majdani katonai megszállásában és a fegyverszünet feltételeinek kialakításában. Mindezzel
természetszerűleg vették tudomásul azt is, hogy a kelet-európai leendő szovjet megszállási
övezetben az angol és az amerikai érdekek semmiképp sem fognak nagyobb mértékben
érvényesülni, mint a szovjet befolyás Olaszországban.
Közép-Európa tekintetében a világháború második felében a brit külpolitika – mint láttuk –
aktívabb szerepet vállalt, mint az amerikai. Churchill balkáni inváziós tervei Moszkva
ellenállásán túl Roosevelt és az amerikai hadvezetés támogatását sem élvezték, hiszen
utóbbiak Európában elsősorban a mielőbbi katonai győzelem elérésére törekedtek és
elvetették a politikai megfontolásoktól is vezérelt brit hadműveleti elképzeléseket. Ahogy Omar
Bradley amerikai tábornok, a normandiai amerikai inváziós erők parancsnoka fogalmaz
visszaemlékezéseiben: „Mi katonák csodálkoztunk az angolok igyekezetén, hogy politikai
célokkal és nem hadászati célkitűzésekkel tarkítják a háborút.”96
Általánosságban elmondható, hogy Roosevelt és az amerikai hadvezetés Európa-politikáját a
lehető leggyorsabb katonai győzelem megszerzése és az amerikai katonák mielőbbi
hazahozatala vezérelte, s nem kívántak katonai eszközökkel területi vagy politikai vitákat
megoldani. Európa háború utáni rendezésével kapcsolatban az amerikai elnöknek – aki
gyakran külügyminisztériumától független külpolitikát folytatott97 – nem voltak kialakult tervei. A
területi rendezés és a politikai döntések vitatott kérdéseit Roosevelt a háború utáni
békekonferenciára akarta halasztani, azonban a politikai érdekérvényesítéshez szükséges
katonai befolyás addigra Közép-Európában már kizárólagosan a Szovjetunió oldalán volt. Az
amerikai elnök Közép- és Kelet-Európával kapcsolatos terveinek hiányára már a kortárs
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amerikai diplomaták is rámutattak. George F. Kennan moszkvai nagykövet-helyettes a jaltai
konferencia idején egyértelmű kritikával illette az amerikai külpolitikát mondván: „Makacsul
elzárkózunk érdekeink és óhajaink tisztázásától… Nem vagyunk hajlandók semmiféle korlátot
szabni az orosz terjeszkedésnek és kötelezettségeknek, így aztán az oroszok is zavarban
vannak, és egyre azon törik a fejüket, vajon ők kérnek-e túl keveset, vagy csapdát állítottunk
nekik.”98 Hasonló élességgel veti fel az amerikai külpolitikai elképzelések hiányát William C.
Bullit, korábbi moszkvai illetve párizsi nagykövet is 1943 augusztusában: „Tisztáznunk kell
álláspontunkat az egész európai problémával kapcsolatban is … Európában senkinek halvány
sejtelme sincs az elképzelésünkről. Ez nem is csoda, hiszen nincs elképzelésünk. Sztálinnak
viszont egyértelmű programja van, s kivitelezésén egy óriási szervezet éjjel-nappal
munkálkodik. Nem győzhetünk le valamit a semmivel.”99
A Roosevelt elnök által a világháborús külpolitika alakítása során jórészt mellőzött State
Department ugyanakkor 1939-től kezdve számos, az európai békerendre vonatkozó tervet és
elképzelést dolgozott ki. Ezek elsősorban az ENSZ létrehozására, illetve a háború utáni
gazdasági és pénzügyi problémák orvoslására koncentráltak.100 Ebben a tekintetben a
békeelőkészítés sikeresnek volt tekinthető, hiszen az ENSZ, valamint és a Bretton Woods-i
egyezmények alapján létrejött Nemzetközi Valutaalap és a Világbank megalakításával sikerült
átfogó, a nemzetközi békét és a pénzügyi stabilitást egyaránt szolgáló intézményeket
létrehozni. Közép-Európa vitás kérdéseinek rendezésében az amerikai békeelőkészítés
korántsem mutathatott fel ilyen eredményeket. A régió pacifikálását, gazdasági stabilizációját
és társadalmi demokratizálódását az amerikai külügyminisztérium békeelőkészítői – brit
kollégáikhoz hasonlóan – alapvetően konföderációs állam vagy államok létrehozásától
várták101. Ez az elképzelés azonban, mint láttuk, a térségben meghatározó katonai erővel jelen
lévő és politikai befolyásra szert tevő Szovjetunió ellenállása miatt zátonyra futott.
Az amerikai külügyminisztériumot a világháború során nem vonták be a magas szintű
döntésekbe, képviselői nem vettek részt a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának
ülésein, működése lényegében a szokványos diplomáciai tevékenységre korlátozódott.
Jellemző eset, hogy Hull külügyminiszter – aki nem volt jelen Teheránban – még 1944
márciusában is arról panaszkodott: még mindig nem tudja, mi történt a konferencián és ott
milyen döntések születtek.102 Az amerikai háborús tervezés ennek következtében alapvetően
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Roosevelt elképzeléseit és a katonai megfontolásokat követte, és jórészt nélkülözte azokat a
politikai szempontokat, melyek például Churchill katonai stratégiáját áthatották.
Teheránban az amerikai elnök politikáját alapvetően az a szándék vezette, hogy elnyerje
Sztálin bizalmát és eloszlassa annak kételyeit a franciaországi invázió tekintetében. A
tárgyaláson ugyan Roosevelt felvetette egy, az Adrián át Románia felé irányuló angol-amerikai
támadás gondolatát, azonban a Churchill által is pártolt javaslatot sem Sztálin, sem saját
katonai vezérkara nem támogatta, sőt még saját külpolitikai tanácsadóját, Harry Hopkinst is
meglepte103. Végeredményben a konferencián abszolút elsőbbséget biztosítottak a normandiai
inváziónak. Lengyelország határainak hozzávetőleges elrendezésével104 a konferencia
felborította azt az amerikai elképzelést is, hogy a határkérdéseket majd a háború befejezése
után

tartandó

békekonferencia

hatáskörébe

utalják.

Mint

említettük,

Közép-Európa

konföderációs átszervezésének angol-amerikai terveit is a teheráni konferencián vétózta meg
véglegesen Sztálin.
A teheráni konferencián hozott katonai döntéseket teljes mértékben megvalósították, így a
balkáni vagy az észak-olaszországi katonai invázióra, ezzel pedig a térség szovjet katonai és
politikai befolyás alá kerülésének ellensúlyozására nem kerülhetett sor. A háború későbbi
szakaszában Roosevelt nem csak Churchill balkáni inváziós terveit nem támogatta, de a brit
miniszterelnöknek az európai érdekszférák elhatárolására tett kísérleteit is vonakodott
tudomásul venni.
Az 1945. februári jaltai konferencia idejére tovább módosultak a közép-európai viszonyok.
Ekkorra már a Vörös Hadsereg szinte korlátlanul uralta Közép-Európát, s még nyilvánvalóbb
volt, hogy az alapvetően a térség nagyobb részének sorsában kevéssé érdekelt nyugati
nagyhatalmak nem fogják törésre vinni a dolgot Sztálinnal. Roosevelt elnök ezt egyértelműen
le is szögezte szenátusi vezetőkkel folytatott beszélgetésén Jaltába indulása előtt: "az oroszok
vannak hatalmon Kelet-Európában (…) Nyilvánvalóan lehetetlen volt törésre vinnünk velük a
dolgot (…), tehát az egyetlen lehetséges módszer a meglevő befolyásunk felhasználása volt a
helyzet enyhítése érdekében".105
Jaltában Roosevelt elsődlegesen a Szovjetuniónak az Egyesült Nemzetek Szervezetében való
együttműködésére, valamint a Japán elleni háborúban való részvételére koncentrált, cserébe
viszont elfogadta Sztálin javaslatát a lengyel kérdés rendezésére.106 Ez alapján új lengyel
kormány felállítása helyett a Moszkva-barát lublini kormányt kellett kiegészíteni „szélesebb,
demokratikus alapon”. A konferencián Románia, Bulgária vagy Magyarország problémája
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eltörpült a megtárgyalt kérdésekhez képest, habár mind angol, mind pedig amerikai oldalon
érzékelték, hogy éppen a fegyverszüneti ellenőrző bizottságok működésében komoly
problémák keletkeztek.107
A konferencián elfogadott, de végrehajtási vagy ellenőrzési lehetőségekkel meg nem
támogatott Nyilatkozat a Felszabadított Európáról vált a későbbiekben a hivatalos amerikai
külpolitikai célok foglalatává. A gyakorlatban ugyanakkor a tényleges katonai helyzet, valamint
a régióban Lengyelország ügyének előtérbe helyezése csak még hátrébb tolta Románia,
Bulgária vagy Magyarország ügyét az amerikai külpolitika fontossági sorrendjében.
A jaltai deklaráció érvényre juttatása szinte annak születése pillanatában zátonyra is futott.
1945. márciusában ugyanis Visinszkij révén Moszkva kormányváltást erőszakolt ki
Bukarestben, amivel szemben az amerikai félnek a jaltai elvekre való hivatkozása teljes
mértékben meddő maradt. (Megjegyzendő, hogy Nagy-Britannia maga sem ragaszkodott
feltétlenül mindenhol a Nyilatkozat maradéktalan érvényesítéséhez, mivel félelme szerint saját
befolyási övezeteiben a jaltai elveket a Szovjetunió a helyi kommunista erők támogatására
használhatta volna fel.)
Roosevelt áprilisi halála után az új amerikai elnök, Truman első reakciója a romániai és
bulgáriai Szövetséges Ellenőrző Bizottságok egyoldalú működésére az volt, hogy az Egyesült
Államoknak ki kellene vonulni ezekből a testületekből. A State Department azonban
meggyőzte az elnököt arról, hogy egy ilyen lépés csak tovább rontana az ottani helyzeten.108
Truman elnöksége csak fokozatosan hozott változást az amerikai külpolitika általános
irányvonalában, s csak 1947-re jutott el a Roosevelt-i kompromisszumkészségtől a
Szovjetunióval való konfrontációig.109 A hidegháború történetének revizionista megközelítői
ugyan felvetik, hogy Truman külpolitikája élesen különbözik elődjéétől, s a kelet-nyugati
konfrontáció kiéleződésében ezáltal a felelősség elsősorban az amerikai expanzív
törekvéseket terheli. Néhány kétségkívül határozottabb fellépéstől és nyilatkozattól eltekintve
azonban Truman 1945-ben lényegében folytatta a Szovjetunióval való kiegyezés keresésének
politikáját.110 Az atombomba monopóliumának megszerzése 1945 nyarán dilemma elé állítota
ugyan

a

Truman-adminisztrációt

nyomásgyakorlásra

való

az

felhasználása,

új
az

fegyvernek

a

Szovjetunióvak

„atomdiplomácia”

esetleges

szembeni

alkalmazása

tekintetében, erre azonban végül nem került sor és az Egyesült Államok ekkor elsősorban az
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atomtitok nemzetközi ellenőrzésének megteremtésére törekedett. Mindamellett az atomfegyver
birtoklása kétségkívül tovább fokozta az egykori szövetségesek közti bizalmatlanságot és
hozzájárult a hidegháború kialakulásához is. 111
Magyarországgal szemben az Egyesült Államok külpolitikája a tárgyalt időszakban négy fő
szakaszra osztható.112
Az 1945. januári fegyverszüneti megállapodás megkötését megelőzően az Egyesült Államok
katonai felelősségvállalásának a határai nem terjedtek ki Magyarországig, ezért a Szovjetunió
domináns szerepét a katonai megfontolások korábban említett elsődlegessége következtében
tudomásul vették. A fegyverszüneti egyezményekről folyó tárgyalások során azonban
világosan megmutatkozott, hogy Magyarország az Egyesült Államok szempontjából fontosabb
szerepet tölt be, mint például Románia vagy Bulgária, ezért igyekeztek az ottaninál szélesebb
körű lehetőségeket biztosítani az amerikai képviseleteknek és az amerikai érdekek
védelmének. Ezek a politikai megfontolások azonban nem tudták felülírni a katonai
szempontokat, így az említett amerikai „univerzalizmus” Magyarország esetében sem
érvényesülhetett.
Az európai háború végével ebből a szempontból is új szakasz kezdődött: ismét felerősödtek az
amerikai külpolitika univerzalista tendenciái, ami megmutatkozott a SZEB működésének
revíziójával

kapcsolatos

aktív

fellépésben

vagy

a

Miklós-kormány

elismerésének

halogatásában is. Washington számára nyilvánvaló volt, hogy a magyarországi helyzet sokkal
kedvezőbb a romániai vagy a bulgáriai állapotoknál, azonban a kommunista párt és a
Szovjetunió aránytalannak tekintett befolyása miatt a Truman-adminisztráció tartózkodott a
teljes körű diplomáciai kapcsolatok felvételétől.
A diplomáciai elismerés függőben tartása kevés eredménnyel járt Közép-Európában, a State
Department nem tudta érvényesíteni univerzalista elveit, sőt ezzel csak lassítani látszott a
békeszerződések előkészítésének folyamatát, ami például a Foreign Office gyakorlatiasabb
álláspontja szerint hatékonyabb eszköz lett volna a térség problémáinak rendezésében.
Mindez látványosan megmutatkozott az 1945.őszi londoni külügyminiszteri találkozón, mely
egyúttal új szakaszt is nyitott a Közép-Európával kapcsolatos amerikai külpolitikában.
Összességében az amerikai külpolitika a világháború alatt és az azt követő években Közép- és
Kelet-Európában kevés eredményt ért, érhetett el. Mindez elsősorban arra vezethető vissza,
hogy a térség a katonailag megkérdőjelezhetetlen Szovjetunió számára elsődleges
érdekszférának számított (figyelembe véve az egyes közép- és kelet-európai országokkal
szembeni szovjet törekvések fent vázolt árnyalatait is), az Egyesült Államok alapvető
érdekeltségei azonban másutt feküdtek. Roosevelt külpolitikája alapvetően a háború gyors
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megnyerésére és a „fiúk hazahozatalára” koncentrált, s nem kívánt tartós katonai felelősséget
vállalni Európa katonai biztonsága érdekében. Mindezek miatt szüksége volt a Szovjetunióval
való háborús szövetség fenntartására egészen a távol-keleti háború befejeződéséig, utána
pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetében való szovjet együttműködés biztosítására. A
Sztálinnal kötött alkuknak ugyanakkor ára volt: az Egyesült Államok több-kevesebb diplomáciai
huzavona után – melyek azonban teljességgel nélkülözték komolyabb gazdasági vagy katonai
kényszerítő eszközök alkalmazását, vagy annak csak kilátásba helyezését is – tudomásul
vette a Szovjetunió domináns katonai és politikai szerepét a régió államainak többségében.

Az olasz fegyverszünet, mint a szövetségesek együttműködésének próbája
Mások mellett a korabeli brit külpolitikai stratégia meghatározó személyisége, Gladwyn Jebb,
a Foreign Office háború utáni katonai és politikai tervezésért felelős részlegének (Foreign
Office Economic and Reconstruction Department) vezetője már az olasz kapituláció előtt is
megfogalmazta, hogy az olasz fegyverszünet feltételeinek kialakítása, elfogadtatása és
végrehajtásuk ellenőrzése egyértelmű főpróbája lesz a majdani németországi és középeurópai

rendezésnek113.

A brit

stratégiai

elképzelések

a fegyverszüneti

feltételek

kidolgozásában és az aláíró olasz kormány elfogadhatóságával kapcsolatos vitában nem
kívántak egyenlő részvételt biztosítani a hadműveletekben részt nem vevő és a térségben
katonailag jelen nem lévő Szovjetuniónak, a feltételek teljesítésének ellenőrzésébe azonban
– a későbbi együttműködés fejében – feltétlenül be kívánták vonni a szovjet fél képviselőit114.
Ennek szellemében született a Foreign Office javaslata a legyőzendő tengelyhatalmakkal
aláírásra kerülő fegyverszüneti egyezmények alapelveiről 1943 júliusában115. A dokumentum
a fegyverszüneti egyezmények ellenőrzését a három szövetséges egyikének elnöklete alatt
működő, a legyőzött tengely-országban székelő paritásos ellenőrző bizottságra bízta volna.
Hogy mindezek a stratégiai elképzelések mennyiben voltak összeegyeztethetők a szovjet
törekvésekkel és a katonai megszállás logikájával, alapvetően kihatott az olasz
fegyverszünet végrehajtására, ezzel összefüggésben pedig – amint Gladwyn Jebb is
megjósolta – a közép- és kelet-európai fegyverszüneti rendszerekre.
A világháború első legyőzött és megszállt tengelyhatalma Olaszország volt, az itt kialakított
megszállási és ellenőrzési mechanizmus természetszerűleg vált a nyugati szövetségesek és
a Szovjetunió együttműködésének próbakövévé, ugyanakkor sok szempontból a későbbi
megszállási rendszerek mintájává és hivatkozási pontjává is. De annak eldöntéséhez, hogy
tényleges minta és jogos hivatkozási alap volt-e az olasz fegyverszüneti mechanizmus,
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részletesebben is meg kell vizsgálnunk az olasz fegyverszünet megkötésének körülményeit
és az ellenőrzési rendszer működését.
Az olaszországi megszállás intézményrendszerének kialakítása a mediterrán hadszíntér
szövetséges főparancsnokságának keretében működő ún. Katonai Kormányzati Szekció
(Military Government Section of the Allied Force Headquarters) feladata volt, mely 1943
júniusának végén látott hozzá a tervezéshez.116 Ebben az időszakban a küszöbön álló
partraszállás következményeinek számos aspektusát nem lehetett még egyértelműen
megjósolni. Kérdéses volt, Olaszország ellenáll-e a szövetségesek inváziójának vagy
fegyverszünetet kér. Ha Mussolini megbukik, alakul-e olyan kormány, mely a szövetségesek
számára is elfogadható és hajlandó vállalni és képes is teljesíteni a fegyverszünet feltételeit?
Egy ilyen fordulat után milyen német reakciók várhatók? Összességében milyen ellenállással
kell számolni olasz földön, és milyen gyorsasággal lesznek képesek az angol és amerikai
csapatok az itáliai félsziget elfoglalására? Mindezek a tényezők alapvetően befolyásolták azt
a kérdést, hogy a majdani megszállás közvetlen szövetséges katonai kormányzatra épüljön
(mint az háborúban megszállt ellenséges országok esetében általános gyakorlatnak
tekinthető), vagy egy új olasz kormány teljesítse a fegyverszünet feltételeit és ezt egy
fegyverszüneti bizottság ellenőrizze, esetleg a két megoldás valamiféle kombinációja jöjjön
létre.
Az amerikai és angol szövetséges megszállási rendszer tervezése során a közvetlen katonai
kormányzás bevezetése tűnt a leghatékonyabb megoldásnak a tervező részleg álláspontja
szerint: ez alapján Olaszországot hét régióra osztották volna fel, melyek mindegyikét helyi
szövetséges amerikai és angol parancsnokságok irányították volna (kétharmad-egyharmad
arányú amerikai és brit részvétellel).117 Nem vetették el ugyanakkor egy olasz összeomlás és
egy új olasz kormánnyal való fegyverszünet megkötésének lehetőségét sem, különös
tekintettel a gyenge olasz katonai ellenállásra Szicíliában. Ez a megoldás ugyanis egyfelől
komoly anyagi és személyi erőforrásokat takaríthatott volna meg a szövetségeseknek,
másfelől az indirekt ellenőrzés rendszere a megszállt ország lakosságában is kevesebb
ellenállásra számíthatott. Hasonló okokból érvelt Churchill 1943 májusában Washingtonban
az ún. Trident konferencián amellett, hogy Olaszország teljes megszállására és közvetlen
katonai kormányzására valószínűleg nem lesz szükség118, és ugyanezért javasolta
Eisenhower alig egy héttel a szicíliai partraszállás után a megszállás intézményrendszerének
ilyen értelmű áttervezését.119
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1943. július 10-én az angol és amerikai csapatok partra szálltak Szicíliában, július 24-én a
Fasiszta Nagytanács megvonta a bizalmat Mussolinitől, másnap a király lemondatta és
letartóztatta a Ducét, szeptemberben pedig a nyugati szövetségesek már az itáliai
félszigeten is partra léptek.
E drámai változások sora alapvetően új irányt látszott szabni a szövetségesek megszállási
politikájának és Olaszországgal szembeni fellépésének. Pietro Badoglio marsall személye a
nyugati közvélemény szemében korántsem jelentett garanciát a fasiszta politikával történő
gyökeres szakításra, a fegyverszünet aláírására és a fegyverszüneti feltételek teljesítésére
azonban katonai szempontból alkalmasnak tűnt. Ismeretes, hogy Badoglio maga is tagja volt
a Nemzeti Fasiszta Pártnak, az 1935-36-os olasz-abesszín háborúban a megszálló olasz
csapatok főparancsnoka volt, nem ellenezte a hadbalépést Franciaországgal és NagyBritanniával, a világháború elején vezérkari főnökként szolgált és ebbéli pozíciójáról csak a
görögországi hadjárat kudarca után mondott le, kormányra kerülése után pedig – igaz,
taktikai

okokból

–

sietett

leszögezni,

hogy

Olaszország

háborúban

marad

a

szövetségesekkel. Miután azonban Viktor Emánuel olasz uralkodó kormányfővé nevezte ki,
Badoglio azonnali fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeményezett a szövetségesekkel, majd
meggyőzte a királyt a német hadüzenet szükségességéről. (Viktor Emánuelt Badoglio
kormányfő, valamint Eisenhower tábornoknak a katonai kormányzat azonnali bevezetésével
kapcsolatos tervei győzték meg arról, hogy a Nyugat támogatását csak ezen az úton
tarthatja meg. A király 1943. október 13-án üzent hadat Németországnak.)
1943 szeptemberében az új olasz kormány két fegyverszüneti egyezményt is aláírt: egy
rövidebb, kizárólag katonai vonatkozású egyezményt (Short Terms) és egy részletesebb,
politikai és gazdasági feltételeket is tartalmazó megállapodást (Long Terms).
A fegyverszüneti egyezmények előkészítése során az a különös helyzet állt elő, hogy a
nyugati szövetségesek megállapodtak a rövidebb, kapitulációs okmány feltételeiben, ehhez
ugyanakkor a Szovjetunió egyelőre nem járult hozzá, az angolok által kidolgozott részletes
fegyverszüneti feltételek szövegét viszont Moszkva fogadta el, de szövegével az amerikai fél
nem értett egyet.120 A nyugati szövetségesek között alapvetően taktikai jellegű kérdésről folyt
a vita: a brit vezérkar tervező részlege (Post-Hostilities Subcommittee of the British Chiefs of
Staff) által előkészített és a brit kormány által jóváhagyott részletes fegyverszüneti
megállapodás aláírását az amerikai vezérkar, különösen pedig Eisenhower tábornok
ellenezte. Habár a feltételek tartalmi kérdéseiben egyetértés mutatkozott, az amerikai
hadvezetés

álláspontja

szerint

a

súlyos

politikai

és

gazdasági

kötelezettségek

elfogadtatására csak elhúzódó tárgyalások révén lett volna esély. Szeptember elején viszont
megkezdődött a partraszállás a salernoi öbölben, s a várható német ellenreakciók
megelőzése érdekében, valamint az elérhető legnagyobb mértékű olasz támogatás
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reményében mielőbb gyors fegyverszünetet kellett kötni. A katonai helyzet gyors alakulása,
valamint az olasz nép ellenállásának minimalizálása volt tehát az oka, hogy az olasz
fegyverszünetet egy rövid katonai, valamint egy részletes politikai-gazdasági egyezményre
bontották.121
A szicíliai Cassibilében 1943. szeptember 3-i dátummal aláírt 12 pontos, kizárólag katonai
feltételeket tartalmazó kapitulációs okmányt „az Egyesült Államok és Nagy-Britannia
kormányai nevében, valamint az Egyesült Nemzetek érdekében” szignálta Walter B. Smith
amerikai vezérkari főnök, a Badoglio-kormány nevében pedig Giuseppe Castellano tábornok.
E katonai vonatkozású megállapodás szövegében utalás sem található a Szovjetunió
szövetségesi szerepére. Az egyezmény nem foglalkozik a fegyverszünet feltételeinek
ellenőrzésével és ennek intézményrendszerével (leszámítva, hogy a szövetségesek szükség
szerint

Katonai

Kormányzatot

fognak

felállítani),

sem

pedig

esetleges

jóvátételi

kötelezettségekkel. Ez utóbbival kapcsolatban kiköti, hogy a további – politikai, gazdasági,
pénzügyi természetű – feltételeket, melyeket Olaszország teljesíteni köteles, egy későbbi
időpontban határozzák meg.122
A szeptember 3-i megállapodásban megelőlegzett, 44 pontos átfogó fegyverszüneti
feltételek (a részletes fegyverszüneti egyezmény, hivatalos címén Instrument of Surrender of
Italy) aláírására végül 1943. szeptember 29-én került sor Máltán. Ezt a dokumentumot
szintén "az Egyesült Nemzetek nevében eljáró" amerikai és brit kormányok képviseletében
írta alá Dwight D. Eisenhower tábornok, a másik oldalon pedig az olasz kormány feje, Pietro
Badoglio marshall.
A

fegyverszüneti

egyezmény

kapitulációs

okmányának

és

részletes

feltételeinek

megszövegezésébe nem vonták be közvetlenül a szovjet felet, s végül maguknak a
dokumentumoknak a szövegéből is kimaradt mindenféle utalás a Szovjetunió szövetségesi
szerepére. Sztálin 1944. augusztus 23-án kelt, Roosevelt elnöknek és Churchill
miniszterelnöknek címzett éles hangú táviratában kifogásolta is az eljárást, melyben a
szovjet felet csak utólag értesítették az itáliai fegyverszüneti feltételekkel kapcsolatos
tárgyalások eredményéről.123 Habár a szovjet fél ezt az eljárást és a feltételek elfogadtatását
utólag jóváhagyta, sőt 1943 novemberében egy külön jegyzőkönyvben csatlakozott a
fegyverszüneti feltételeket Olaszországra kényszerítő nyugati hatalmakhoz is124, a Foreign
Office tervei szerinti jövőbeni háromoldalú és paritásos Európa-politika ezen a ponton már
zátonyra futni látszott.
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Az

olasz

fegyverszüneti

szerződésekkel

125

feltételek

–

szemben

a

későbbi

román

vagy

magyar

– konkrét jóvátételi kötelezettséget nem állapítottak meg, az egyezmény

33. pontjában csak az a kötelezettség szerepel, miszerint az olasz kormány teljesíteni fogja
az Egyesült Nemzetek által a későbbiekben megállapítandó kötelezettségeket és fedezi a
megszállással kapcsolatos költségeket is. (Olaszországot végül a párizsi békeszerződés 125
millió

dolláros

jóvátételre kötelezte Jugoszláviával,

105

millió

dolláros

jóvátételre

Görögországgal, 100 milliós jóvátételre a Szovjetunióval, 25 milliós jóvátételre Etiópiával és
5 milliós jóvátételre Albániával szemben.)
A szeptember 29-i egyezmény 37. pontja írta elő, hogy a fegyverszünet feltételeinek
végrehajtására az Egyesült Nemzeteket képviselő, a szövetséges főparancsnok általános
alárendeltségébe tartozó Ellenőrző Bizottságot fognak kinevezni. A Bizottság tagjairól,
összetételéről, hatásköréről, működésének feltételeiről és módjáról az Egyezmény
semmilyen formában nem tesz említést. 126
Az olasz fegyverszünet feltételeinek ellenőrzésében a Szovjetunió közvetlenül, döntéshozói
pozícióban is részt kívánt venni, állandó képviselőjét nem megfigyelői, hanem partneri
szerepben kívánta Olaszországba küldeni127. Brit diplomáciai körökben ez a háromoldalú
ellenőrzési rendszer talált volna támogatókra, hiszen a Foreign Office – mint láttuk – a
háború utáni európai békerendet éppen ilyen háromoldalú, paritásos elven képzelte el. A brit
Javasolt Alapelvek (Suggested Principles) szintén egyenrangú részvételt irányzott elő, Clark
Kerr moszkvai brit nagykövet pedig 1943 júliusában még azt is felvetette, hogy a tényleges
háromoldalú megszállási rendszer kialakítása érdekében szovjet csapatoknak is részt
kellene vennie az olasz megszállásban és a katonai kormányzásban, aminek fejében
természetesen hasonló helyzet alakulhatna ki – fordított előjellel – Közép-Európában128.
A tényleges háromoldalú, egyenrangú szovjet részvételt garantáló ellenőrzési rendszer
kialakítása elsősorban az amerikai és az angol katonai vezetés ellenállásán és a hatékony
katonai parancsnoklás logikáján bukott meg. A szövetséges főparancsnok, Eisenhower és a
brit hadvezetés egyaránt az adott hadszíntéren az egységes, oszthatatlan hadvezetés elvét
vallotta, s ebben nem lehetett helye a döntési jogkörök megosztásának és a szovjet katonai
képviselők egyenrangú partnerségének. Az amerikai és a brit hadvezetés az olasz
fegyverszünet ellenőrzését a szövetséges főparancsnok alá rendelt, egyértelműen kétoldalú
125
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– angol és amerikai – ellenőrző bizottság révén képzelte el és végeredményben valósította is
meg.
A Bizottság szerepének és a szövetségesek ebben gyakorolt hatáskörének eltérő
értelmezéséhez egy diplomáciai hiba is hozzájárult: az aláírt fegyverszüneti egyezmény 37.
– tehát az Olaszországi Ellenőrző Bizottság felállításáról szóló – pontját eltérő szövegekre
alapozták Moszkvában, valamint Washingtonban és Londonban. Az Egyezmény eredeti,
aláírt szövegében ugyanis az Egyesült Nemzetek nevében eljáró bizottság egyes számban
szerepelt ("There will be appointed a Control Commission representative of the United
Nations…"), míg a Moszkvába küldött távirat megfejtésekor már ugyanez többes számban
(representatives) volt olvasható. Ez alapján – is – követelt a moszkvai külügyminiszteri
találkozón Molotov teljes jogú részvételt az Ellenőrző Bizottság munkájában, amit az
amerikai és a brit hadvezetés a kezdetektől fogva elutasított.
Nem volt szovjet képviselet tehát a washingtoni közös vezérkarban, az alá rendelt
szövetséges főparancsnok mellett és kezdetben az Ellenőrző Bizottságban sem, ez pedig
teljes mértékben ellentmondott a korábban kialakított és Moszkva által is elfogadott brit
rendezési elveknek. Ennek az ellentmondásnak a feloldására mindkét oldalról történtek
kezdeményezések. Harold Macmillan későbbi brit miniszterelnök, ekkor Nagy-Britannia
képviselője a szövetséges főparancsnokságon a szovjet fél részvételét a főparancsnok mellé
rendelt hattagú tanácsadó bizottságban (Advisory Commission) képzelte el Görögország,
Jugoszlávia és Franciaország képviseletével egyetemben129. Sztálin ugyanakkor egy olyan
katonai és politikai bizottság létrehozását javasolta, mely érdemben vehetne részt a
fegyverszüneti tárgyalások előkészítésében. Brit oldalról ezt a javaslatot a korábbi,
háromoldalú európai békerendre vonatkozó tervek és az „Egyesült Nemzetek európai
bizottságára” vonatkozó elképzelések megvalósítási lehetőségének látták, ezért Churchill
1943. szeptember 5-én kelt táviratának tanulsága szerint támogatták is130. Az amerikai fél
elfogadta a szovjet képviseletet is magában foglaló Tanácsadó Bizottság felállítását, ennek
hatáskörét azonban a szovjet elképzelésektől eltérően kizárólag tanácsadásra, és nem a
fegyverszünet végrehajtásának ellenőrzésére korlátozta volna.
Időközben az olasz megszállási intézmények tervezése is újabb fordulatot vett: a
fegyverszünet kihirdetését követően Olaszországba beözönlő német csapatok illuzórikussá
tették azt az elképzelést, hogy a szövetségesek komolyabb harcok nélkül foglalhatják el a
félszigetet. Az is nyilvánvaló volt, hogy amennyiben csak komoly és elhúzódó harcok árán
sikerül

kiszorítani

a

németeket

Észak-Olaszországból,

akkor

a

lakosság

komoly

szenvedésnek, pusztulásnak és éhezésnek lesz kitéve, a helyi közigazgatás pedig teljes
mértékben dezorganizálódik. Ilyen helyzetet egy katonai kormányzás nyilvánvalóan
129
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hatékonyabban tud kezelni, mint bármilyen civil adminisztráció. Ezen okok miatt a
megszállási terveket ismét a katonai adminisztráció bevezetése irányába módosították,
legalábbis az aktív háborús övezetek tekintetében. Aktív háborús területek esetében katonai
szempontból egyébként is egyértelműen hatékonyabb megoldás a közvetlen katonai
igazgatás bevezetése, mint – bármilyen szigorú ellenőrzés alatt álló – civil adminisztráció
működtetése.
A fenti okok miatt már a fegyverszünet előkészítésével párhuzamosan új megszállási
rendszert dolgozott ki brit és amerikai hadvezetés. Míg 1943 júliusában a szicíliai
partraszállás során tapasztalt gyenge olasz ellenállásból arra a következtetésre jutottak,
hogy a szövetséges ellenőrzés alatt álló civil olasz adminisztráció megfelelően elláthatja
ezeket a feladatokat, az olasz szárazföldön várható komolyan harcok ismét a katonai
kormányzás gondolatát erősítették. Végeredményben a tervezőasztaloknál egy vegyes
fegyverszüneti ellenőrző mechanizmus körvonalazódott. Ebben a vegyes rendszerben direkt
katonai kormányzást kellett megvalósítani az aktív háborús övezetekben, míg a stabilan
elfoglalt régiókban a fegyverszünetet vállaló olasz kormány által irányított és egy
szövetséges ellenőrző bizottságon keresztül felügyelt polgári igazgatás lépett volna életbe.131
Az augusztus végén elfogadott tervek szerint a szövetséges csapatok előrenyomulásával az
újonnan elfoglalt területek fokozatosan kerültek volna át a direkt katonai igazgatás alól az
ellenőrző bizottság felügyeleti jogkörébe. (Az algériai Tizi Ouzou-ban felállított tervező és
felkészítő központban a létrehozandó kilenc olaszországi régióban összesen mintegy 3500
fős szövetséges kontingenssel számoltak, akik közül 2176 fő szolgált volna a katonai
kormányzás, míg 1317 fő a fegyverszüneti bizottság hatáskörében lévő területeken.132)
Az angol és amerikai külügy- és hadvezetés Badoglio kormányával kapcsolatban komoly
dilemmával szembesült. A vitatható múltú és személyében angolszász oldalon kevéssé
támogatott kormányfő hajlandó volt ugyan vállalni a fegyverszüneti követelmények
teljesítését, az ehhez szükséges eszközök ugyanakkor jórészt nem álltak rendelkezésére. A
fegyverszünet aláírása után ugyanis a németek elől menekülve maga és a király elhagyta
Rómát és a szövetségesek által felügyelt Brindisiben rendezkedett be. Itt Badoglionak kevés
befolyása maradt a központosított olasz adminisztráció irányítására, közvetlenül pedig csak
igen csekély és rosszul felszerelt katonai erő felett rendelkezett, így az angol-amerikai
hadműveletekhez komoly katonai segítséget nyújtani nem tudott. Kétségtelenül Badoglio
kormányának támogatása mellett szólt viszont két – utóbb döntőnek bizonyult – érv. Egyfelől
az olasz állami legitimitást ez a – törvényes király által kinevezett – kormány bírta, ami
Mussolini kiszabadítása és német bábállamának megalakítása után különösen fontos
hivatkozási pont maradt az olasz társadalom, a fegyveres erők és a közigazgatás
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megnyerése érdekében. Másfelől a Badoglio kormánnyal kötött kompromisszumnak az
alternatívája csak a közvetlen katonai kormányzás bevezetése lehetett volna, hiszen érdemi
antifasiszta szervezetek, ellenzéki mozgalmak, melyek betölthették volna az olasz kormány
szerepét és vállalhatták volna a fegyverszüneti feltételek teljesítését, Mussolini két évtizedes
uralma után már nem voltak Olaszországban. A teljes katonai adminisztráció bevezetése
aránytalanul komolyabb személyi és anyagi erőforrásokat és hosszadalmas előkészületeket
igényelt volna amerikai és angol részről, ráadásul a helyi lakosság támogatása híján minden
bizonnyal hozzájárult volna az olaszországi harcokhoz elhúzódásához is.
A fenti okok miatt javasolta Eisenhower szeptember 18-án az egyesített vezérkarnak, hogy
közvetlen katonai kormányzás bevezetése helyett inkább a király és Badoglio kormányának
pozícióját és presztízsét kell megerősíteni, Olaszországot társ-hadviselő félként (cobelligerent) kell elismerni, kilátásba kell helyezni a korábbi alkotmány helyreállítását és a
fegyveres

harcok

végeztével

visszaemlékezéseiben

szabad

ugyanakkor

a

választások
kormányával

megtartását.133
szemben

(Maga

megnyilvánult

Badoglio
nyugati

bizalmatlanságot és a szövetségesek által gyakorolt – szerinte értelmetlenül szigorú és
mindenre kiterjedő – fegyverszüneti ellenőrzést okolta, amiért Olaszország kevéssé
hatékonyan tudott részt venni a németek kiűzéséből.134) Bár az amerikai külpolitika szívesen
látta volna a fasizmussal kompromittálódott Viktor Emánuel távozását, a katonai vezetés a
kiszámíthatatlan belpolitikai következmények miatt ellenezte bármilyen formában felvetni a
trónutódlás, ezzel kapcsolatban pedig királyság intézményének a kérdését. Az amerikai és
brit kormányzat Eisenhower javaslatait alapjában véve elfogadta: Badoglio kormányon
maradhatott – hacsak átmeneti időre is –, a Németországnak megküldött hadüzenet napján
pedig Roosevelt, Churchill és Sztálin közös közleményben jelentette be Olaszország társhadviselői státuszának elismerését.135
Churchill, aki Roosevelttel szemben inkább hajlott volna a királyi családdal való
kompromisszumra, szintén a katonai érdekekre hivatkozva javasolta a kérdése halasztását a
Róma felszabadítása utáni időszakra.136
A "Badoglio-dilemma" – igaz, csak átmenetileg – megoldódott tehát, mégpedig elsősorban a
katonai hatékonyság és az erőforrások megtakarításának logikája alapján, a lehető legkisebb
belpolitikai bonyodalom gerjesztése és az olaszországi harcok mielőbbi lezárásának
szándéka szerint. Ugyanakkor a SZEB vezetői és kormányaik számára is egyértelmű volt – s
ezt

Eisenhower

is

hangsúlyozta

Bonominak

a

fegyverszünet

aláírásakor137,

a

külügyminiszterek moszkvai különnyilatkozatukban pedig hivatalosan is leszögezték –, hogy
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Badoglio kormányt szélesebb alapon át kell szervezni. Bár a Badoglio-kormány
kiszélesítésére és antifasiszta politikusok bevonására történtek kísérletek, a következő év
tavaszáig nem sikerült egy szélesebb nemzeti egységkormányt létrehozni. A fenti okok miatt
a

Badoglio-kormány

a

SZEB

jóváhagyásával

1943

novemberétől

ügyvezetőként,

adminisztratív és szakértői tagokkal kibővülve folytatta tevékenységét.138
Az olaszországi megszállás intézményeit végeredményben az 1943. október 18. és
november 1. között lezajlott moszkvai külügyminiszteri értekezlet körvonalazta.
A találkozó október 22-i ülésén Eden brit külügyminiszter Macmillan korábbi javaslatával
összhangban vázolta fel a brit – és többé-kevésbé az amerikai – álláspontot az olaszországi
megszállási és fegyverszüneti ellenőrzési mechanizmus alapelveiről.139 Eden három
periódusra

javasolta

bontani

a

megszállási

időszakot.

A

római

olasz

kormány

megalakulásáig a megszállás ellenőrzésében a szövetséges főparancsnok mellett csak egy
jelképes szövetséges bizottság működött volna. Az új olasz kormány megalakulásától a
fegyveres harcok befejeztéig már egy szélesebb körű ellenőrzési mechanizmusnak kellett
életbe lépnie a brit javaslat szerint: a még mindig a főparancsnok alá rendelt Szövetséges
Ellenőrző Bizottság mellett egy hattagú – francia, görög és jugoszláv képviselőkkel
kiegészült – Szövetséges Tanácsadó Bizottság is létrejött volna. Ez utóbbi – s ez volt a brit
javaslat szerinti harmadik periódus sajátsága – a katonai cselekmények végeztével átvette
volna a főparancsnoktól az Ellenőrző Bizottság és ezzel a fegyverszünet ellenőrzésének a
felügyeletét.
Az olaszországi Szövetséges (Ellenőrző) Bizottság működése
A külügyminiszterek értekezlete egy külön nyilatkozatot is elfogadott Olaszországról,
melyben a szövetséges megszállás utáni itáliai politikájuk alapelveit fektették le.140 E
nyilatkozat – melyben az olasz kormány antifasiszta személyiségek bevonásával történő
átalakítását, a szólás-, vallás- és gyülekezési szabadság helyreállítását, valamint antifasiszta
politikai szervezetek létrehozásának engedélyezését, illetőleg a fasiszta kormányzat által
létrehozott intézmények és szervezetek feloszlatását helyezték kilátásba – képezte alapját
és hivatkozási pontját a majdani ellenőrzési mechanizmust irányító Ellenőrző Bizottság
tevékenységének.
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság megalakulását hivatalosan 1943. november 10-én
jelentette be Eisenhower tábornok. A bizottság a Mediterrán Hadszíntér Szövetséges
Főparancsnoksága (Allied Force Headquarters) keretén belül alakult meg Brindisiben a
fegyverszüneti tárgyalásokat előkészítő Szövetséges Katonai Küldöttség (Allied Military
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Mission) jogutódaként141. Az Olaszországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság (Allied Control
Commission for Italy) – melyet 1944 októberében Szövetséges Bizottsággá (Allied
Commission) neveztek át – formálisan 1947. szeptember 15-ig, a párizsi békeszerződés
életbelépéséig működött, bár hatáskörének jelentős részét már korábban elvesztette.
A SZEB-et közvetlenül a Mediterrán Hadszíntér Szövetséges Főparancsnoksága alá
rendelték, mely egyúttal a saját kormányaikkal történő hivatalos kapcsolattartás csatornája is
volt. Szintén a főparancsnokság gondoskodott a Szövetséges Katonai Kormányzat és a
SZEB közti koordinációról és döntött az egyes pacifikált területek átadásáról az előbbi szerv
hatásköréből az utóbbiéba.
A szövetséges főparancsnokság Eisenhower tábornok számára adott 1943 őszi utasítása
értelmében a Bizottságnak olyan szervként kellett funkcionálnia, melyen keresztül az
Egyesült Nemzetek érvényesítik Olaszországgal szembeni politikájukat és bonyolítja az
Olaszország és az Egyesült Nemzetek közti hivatalos kapcsolatokat.142
A főparancsnokság három fő pontban határozta meg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
feladatait: 1) a főparancsnokság általános irányítása alatt érvényesíteni és végrehajtani a
fegyverszüneti előírásokat, 2) biztosítani annak feltételeit, hogy az olasz kormány a
szövetséges hadműveleti igényeket kielégíthesse, 3) az Egyesült Nemzeteknek az olasz
kormánnyal szembeni intézkedéseit és általános politikáját közvetíteni.143 November 1-jei
utasításában a főparancsnokság a SZEB működése során a fenti funkciók ellátása során
figyelembe veendő alapelveket is leszögezte.144 Ez alapján a SZEB köteles volt elkerülni
minden olyan döntést, mely a szövetségesek érdekeit érintő kérdésekben hátrányos
precedenst teremt, vagy hosszabb távú elkötelezettségeket vont maga után, illetőleg
tevékenysége során elsődleges szempontként kellett figyelembe vennie, hogy a szövetséges
csapatok olaszországi hadműveletei akadálytalanul és szabadon folytatódhassanak.
Alapelvként fogalmazódott meg az is, hogy a Bizottság alapvetően az olasz kormányon
keresztül és nem ahelyett kell intézkedjen, felügyelje azt, ahelyett hogy helyettesítené.
Az Ellenőrző Bizottság formális elnöki posztját hivatalból a mediterrán hadszíntér
szövetséges főparancsnoka töltötte be145 – 1944 januárjáig Dwight D. Eisenhower, majd
Henry Maitland Wilson brit tábornagy –, tényleges vezetését főbiztosként felváltva amerikai
és brit katonatisztek és diplomaták látták el: 1943 novembere és 1944 januárja között
Kenyon Ashe Joyce amerikai vezérőrnagy, 1944 januárja és júniusa között Sir Noel MasonMacfarlane brit altábornagy, 1944 júniusától pedig a szervezet feloszlatásáig Ellery W. Stone
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amerikai ellentengernagy és helyettese, Maurice Harold Macmillan, Nagy Britanniánának a
szövetséges főparancsnok mellé kinevezett képviselője.
1943-as megalakulásakor a SZEB négy fő szekcióra tagolódott: Katonai, Politikai, Gazdasági
és Adminisztratív, Valamint Kommunikációs Szekciókra, melyek mindegyikének további
albizottságai működtek (részletesebben lásd az 1. sz. mellékletet!)146
Alig pár hónapos működés után a szövetséges megszállási mechanizmus túlbürokratizáltnak
bizonyult és számos hatásköri átfedésre, feladatok és jogkörök megkettőződésére is fény
derült a SZEB és a katonai kormányzat között. Mindezek miatt 1944 januárjában minden,
olaszországi polgári ügyekkel foglalkozó szövetséges szervezetet összevontak és a SZEB
szervezetébe olvasztottak. Ezután a Bizottság már közvetlenül is fenntarthatott kapcsolatot a
brit és az amerikai kormánnyal, habár a fontosabb politikai döntések kommunikációs
csatornája továbbra is mediterrán hadszíntér főparancsnoksága maradt. 1944 februárjában a
SZEB szervezeti tagolódást is átalakították, elsősorban az ellenőrzési feladatok hatékonyabb
teljesítése és a felesleges adminisztráció csökkentése érdekében.147 (Lásd a 2. sz.
mellékletet!)
A SZEB egyes szekcióit saját kormányaik által kinevezett, de a vezérkar által jóváhagyott
angol ill. amerikai katonatisztek vezették, megalakulásakor kettőt amerikai, egyet brit, egyet
pedig közös angol-amerikai parancsnokság irányított.
Az olaszországi SZEB hatásköre elvileg egész Itáliára kiterjedt, leszámítva Udine és Venezia
Giulia tartományokat, melyek a békekötésig Szövetséges Katonai Kormányzat hatáskörében
maradtak148. (Venezia Giulia tartomány a jugoszláv-olasz területi viták miatt maradt a katonai
kormányzat hatáskörében. Udine tartomány katonai kormányzására a szövetségeseknek
több szempontból is szüksége volt. A vitatott Isztriai félszigetet is magában foglaló Venezia
Giulia tartomány hatékonyabb ellenőrzése és az esetleges katonai beavatkozás feltételeinek
biztosítása

érdekében

a

szövetséges

hadvezetés

szükségesnek

látta

a

katonai

adminisztráció fenntartását. Ugyanakkor az észak-olaszországi nyugalom fenntartása is
megkívánta egy ütközőzóna létrehozását a közvetlen jugoszláv-olasz határszakasz helyett.
Később az ausztriai szövetséges csapatokhoz vezető utánpótlási vonalak és kommunkiációs
csatornák is Udinén keresztül vezettek, ami szintén a közvetlen katonai felügyelet
szükségességét indokolta. Az egyesített vezérkar 1945 decemberében járult hozzá Udine
tartománynak a szövetséges katonai kormányzat hatáskörében tartásához a békeszerződés
megkötéséig.149)
Az itáliai félszigeten a korábban vázolt ellenőrzési mechanizmus szerint az aktív háborús,
illetőleg még nem kellően biztosított zónák a Szövetséges Katonai Kormányzat ellenőrzése
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alá kerültek, majd ezen területek a katonai helyzet megszilárdulása után kerültek át az olasz
kormány, közvetve pedig az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe. A déli területek átadásáról
1943 végén már megkezdődtek a tárgyalások, ezek azonban egy elvi vita miatt több hónapig
is elhúzódtak. A szövetséges főparancsnok, Eisenhower sürgette volna a területek
irányításának átruházását egyfelől az olasz kormányzat presztizsének növelése, másfelől a
katonai kormányzás terheinek csökkentése érdekében. Mindezt a SZEB javaslata
értelmében olyan titkos egyezménnyel kellett volna kiegészíteni, mely a szövetséges
csapatoknak garantálhatta volna a területek szükség szerinti szabad katonai használatát. Az
amerikai hadügyminisztérium képviselői ugyanakkor jogi értelemben az átadandó területeket
továbbra is megszállt területnek tekintették, ahol minden külön egyezmény nélkül
érvényesíthetők voltak a szövetséges katonai érdekek.150
A viták lezárultával 1944. február 11-én a Salerno-Bari vonaltól délre eső területek –
beleértve Szicíliát és Szardíniát is – átkerültek a SZEB által felügyelt olasz kormány
hatáskörébe. Az olasz kormány joghatóságába visszakerült területek esetében is fennmaradt
a szövetségeseknek a SZEB-en keresztül gyakorolt ellenőrzési jogköre: minden fontosabb
személyi kinevezés a SZEB előzetes jóváhagyásához volt kötve, de a szövetséges
érdekeket közvetlenebbül is érintő területeken – mint például a közbiztonság, pénzügyek, a
közellátás, kommunikáció – direkt adminisztratív jogköröket is gyakorolhattak a SZEB
képviselői. Ahogy azonban az olasz közigazgatás fokozatosan megszilárdult, az ellenőrzés
is mind áttételesebb lett, ami szemléletesen tükröződik a Bizottság személyi állományának
alakulásában is. Szicíliában például 1944 januárjában még 176 szövetséges tiszt dolgozott a
SZEB-ben, egy hónappal később (tehát már a területek átadása után) 153, március végén
128, október végén pedig már csak 35 fő.151
A Badoglio-kormány helyzetét – mint láttuk – csak átmenetileg szilárdította meg az a tény,
hogy a szövetségesek az ország adminisztratív központjának, Rómának felszabadulásáig
nem kívánták belpolitikai olasz csatározásokkal vagy közvetlen katonai kormányzás
bevezetésével veszélyeztetni vagy késleltetni az itáliai hadműveletek sikerét. 1944
áprilisában a baloldali és liberális pártok nyomására mégis megszületett a megállapodás az
átmeneti időszakra vonatkozóan: a király nyilvánosan bejelentette visszavonulását és
jogköreinek fiára, Umberto hercegre való átruházását Róma felszabadulása után, a
"demokratikus egység kormánya" néven átalakított Badoglio-kormányba pedig 1944
áprilisában tárcanélküli miniszterként belépett néhány antifasiszta politikus: Carlo Sforza
gróf, Benedetto Croce és Palmiro Togliatti. Ez az átalakítás azonban már csak igen rövid
időre jelentett megoldást, hiszen május 11-én a szövetségesek átfogó támadást intéztek a
Gustav-vonal ellen, a koncentrált támadás nyomán a németek miden vonalon gyors ütemben
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vonultak vissza, az angol és amerikai csapatok pedig 1944. június 4-én pedig bevonultak az
ország fővárosába is.
Róma elfoglalását követően a SZEB brit főmegbízottja, Macfarlane közvetítette a
szövetségesek határozatát a Ravallóban tartózkodó Viktor Emánuel királlyal, aki szándéka
ellenére a fővárosba már nem térhetett vissza uralkodóként. Az államfői jogkörök gyakorlását
Savoyai Umberto herceg vette át, Badoglio pedig neki nyújtotta be lemondását. Ezt követően
az antifasiszta pártok képviselőiből Ivanoe Bonomi korábbi olasz kormányfő alakíthatott
kormányt. Az új kormány megalakulását némi vita után utólag hagyta jóvá a szövetséges
kormányok nevében eljáró Ellenőrző Bizottság, valamint a Tanácsadó Bizottság is.152 A
Tanácsadó bizottság két feltételhez kötötte a Bonomi-kormány elismerését: egyrészt a
Badoglio-kormány által vállalt összes fegyverszüneti kötelezettséget írásban vállalnia kellett,
másrészt

az

új

kormánynak

köteleznie

kellett

magát,

hogy

Olaszország

teljes

felszabadulásáig nem veti fel a királyság intézménye fenntartásának vagy eltörlésének a
kérdését. A szövetséges főparancsnok egyúttal ismételten figyelmeztette a kormány tagjait
arra, hogy minden fontosabb döntés előtt kötelező az Ellenőrző Bizottság elnökének előzetes
jóváhagyását kikérniük.153
A szövetségesek Itália-politikájában, s egyúttal az olaszországi SZEB működésében is
jelentős fordulatot jelentett az 1944. szeptember 26-i ún. Hyde Parki Nyilatkozat.
A nyilatkozat előzményeihez tartozik, hogy az olasz gazdaságnak a háborús pusztítások
okozta dezintegrálódása és az egyre súlyosbodó ellátási nehézségek arra késztették a
szövetségeseket, hogy az átmeneti gazdasági és élelmiszer-segélyek helyett hosszabb távú
programot hirdessenek meg az olasz gazdaság talpra-állítására. Az olaszországi harcok
elhúzódása csak még valószínűbbé tette, hogy az olasz gazdaság konszolidálása nélkül a
szövetségesek csak aránytalanul megterhelő segélyezési politika révén tarthatják kordában
a társadalmi feszültségeket. Amerikai, de különösen brit oldalról komoly aggodalommal
figyelték az olasz belpolitikai életnek a háborús helyzet és a rossz gazdasági körülmények
miatt bekövetkezett balratolódását és a Togliatti-vezette olasz kommunista párt növekvő
befolyását is.
Tovább fokozta ezen aggodalmakat, hogy – éppen a fegyverszüneti ellenőrző mechanizmus
egyoldalúságának ellensúlyozására – Sztálin 1944 elejétől közvetlen diplomáciai kapcsolatot
keresett

a

Badoglio-kormánnyal,

melynek

szintén

érdekében

állt

a

diplomáciai

elszigeteltségből való kitörés lehetőségének megragadása. A nyugati szövetségesek
diplomáciai tiltakozásai ellenére 1944 márciusában megtörtént a szovjet és az olasz
kormányok között a követek cseréje, ami az 1943-as moszkvai külügyminiszteri értekezleten
megtervezett ellenőrzési rendszer látványos kudarcának a jele volt. Eden brit külügyminiszter
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egyenesen a Tanácsadó Bizottság és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság által képviselt
teljes olaszországi ellenőrzési mechanizmus aláaknázásának tekintette a szovjet-olasz
diplomáciai kapcsolatfelvételt, amennyiben az további hasonló kétoldalú megállapodások
megszületését indukálta volna.154 Ezen aggodalmakon túl az Egyesült Államok Itáliapolitikájának alakulásában komoly szerepet játszott még a választási kampány is, melynek
során a negyedik elnöki ciklusára készülő Roosevelt elnök nem hagyhatta figyelmen kívül az
amerikai belpolitikai életben jelentős befolyással bíró olasz nemzetiségű szavazók
megnyerését sem.
A nyugati szövetségesek megváltozó olaszország-politikájához hozzájárult az a tény is, hogy
Róma elfoglalásával az ország adminisztratív központja ismét olasz kézbe kerülhetett és
ezáltal megteremtődtek egy valóban hatékony civil adminisztráció működtetésének feltételei.
A fegyverszünet aláírását követő hónapokban a tényleges igazgatási erőforrások híján lévő
Badoglio-kormánynak kevés lehetősége volt a fegyverszüneti feltételek teljesítése terén
mutatott elkötelezettségét és képességét érdemben bizonyítani. Emiatt a dél-olaszországi
hadjárat idején a szövetséges katonai hadvezetés – mint láttuk, elsődlegesen katonai
okokból – a közvetlen katonai kormányzás és a SZEB által gyakorolt szigorú ellenőrzés
kombinációját alkalmazta. 1944 szeptemberére azonban mind katonai, mind pedig politikai
értelemben

megérett

a

helyzet

a

megszállás

alapelveinek

átgondolására

és

intézményrendszerének újjászervezésére.
A brit miniszterelnök által hatalmas gesztusnak (grand gestrure) nevezett New York-i
deklarációban az amerikai elnök és a brit miniszterelnök az új irányvonal meghirdetését az
olasz népnek az Egyesült Nemzetek oldalán kifejtett háborús erőfeszítéseivel indokolta.
Közös nyilatkozatában Roosevelt és Churchill az olasz gazdaság talpraállítását, az ipari és
szállítási infrastruktúra helyreállítását, valamint élelmiszersegélyeket ígért az olasz népnek.
A meghirdetett "Olasz New Deal" részeként jelentették be, hogy az olaszországi SZEB
nevéből eltörlik az "ellenőrző" szót, a testület korábban említett átnevezése tehát szintén a
Hyde parki Nyilatkozathoz kapcsolódik.155 Természetesen ez a látszólag formális
átkeresztelés fontos, szimbolikus része volt a nyugati szövetségesek Olaszországgal
szembeni megváltozott politikájának: az ellenőrzési feladatok megszűnése azt az ígéretet is
magában hordozta, hogy ezeket a feladatokat a hamarosan hivatalos diplomáciai szinten is
elismerendő olasz kormányra ruházzák, a normál diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat
felújítják, a korábbi ellenőrző bizottság pedig civil testületként tanácsadó szerepben folytatja
tevékenységét. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nem sokkal az említett New York-i
nyilatkozat után, 1944 októberének elején elismerte Ivanoe Bonomi olasz kormányát, nem
sokkal később pedig Rómában a Tanácsadó Bizottság korábbi képviselőinek, Alexender
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Kirknek, illetve Sir Noel Charles-nak a vezetésével diplomáciai képviseletet nyitott.156 A két
nyugati szövetséges némileg eltérő álláspontra helyezkedett az Olaszországgal ismét felvett
diplomáciai kapcsolatok terén: míg az Egyesült Államok a legmagasabb szinten újította fel a
kapcsolatokat, addig Nagy-Britannia – elismerve az olasz kormánnyal való közvetlen
diplomáciai

kapcsolatok

szükségességét

–

a

formálisan

még

háborúban

álló,

békeszerződést alá nem írt országba csak hivatalos megbízólevél nélküli követet küldött.157.
Sir Noel Charles már 1944 októberében követi rangot kapott, Alexander Kirk viszont
formálisan csak 1945. március 8-án lépett követként hivatalba.158 Olaszország végül 1945
májusában nevezett ki hivatalos nagyköveteket Londonba, Washingtonba és Párizsba (mint
láttuk, Moszkvában már akkor több mint egy éve működött olasz képviselet).
Az olaszországi SZEB-et a Hyde Parki nyilatkozat szellemében, 1944. október 24-ei
dátummal, november 1-jei hatállyal szervezték újjá immáron Szövetséges Bizottság (Allied
Commission) néven.
Az olasz fegyverszüneti feltételek nem nevezték ugyan meg a feltételek ellenőrzésében részt
vevő országokat, de az az itáliai partraszállás kezdetétől fogva már nyilvánvaló volt, hogy a
fegyverszüneti időszakban az ellenőrzés, ezáltal pedig a közvetlen katonai, politikai és
gazdasági befolyás a megszálló csapatok és országaik "előjoga" lesz. Az olaszországi
szövetséges katonai ellenőrző mechanizmus – mint láttuk – alapvetően két testületre épült:
az ún. Szövetséges Ellenőrző Bizottságra (Allied Control Commission)159, valamint az ún.
Tanácsadó Bizottságra (Advisory Council). Előbbi testület közvetlenül a szövetséges
főparancsnokság alárendeltségébe tartozott és tényleges ellenőrzési és utasítási jogkörökkel
rendelkezett a megszállt országban. A Bizottságban való – pusztán jelképes – szovjet
részvételt a brit fél indítványozta, tudomásul vételét 1943. december 30-án javasolta Hull
amerikai külügyminiszter Roosevelt elnöknek160, s csak 1944 januárjában fogadta el azt a
brit-amerikai egyesített vezérkar is, ismét leszögezve ugyanakkor, hogy a szovjet delegátus
szerepe merőben konzultatív jellegű lesz161. A szovjet képviselő jogosítványai közé tartozott
a Bizottság munkájával kapcsolatos információk megismerése és a testület tevékenységével
kapcsolatos javaslattételi jog a főbiztos részére.
A szovjet fél 1944 januárjában Nestor Solodovnik vezérőrnagyot nevezte ki képviselőjéül a
Szövetséges Ellenőrző Bizottságba, aki egy fős kíséretével 1944 januárjában Nápolyban
csatlakozott a testülethez.
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A SZEB-ben való szovjet képviselet kérdése a későbbiekben még több ízben is viták
tárgyává vált, ugyanis a szovjet diplomácia igyekezett a számára Olaszországban biztosított
kereteket a legnagyobb mértékig kitágítani. 1944 áprilisában, a szövetségesek között
egyébként is súrlódásokat eredményező szovjet-olasz diplomáciai kapcsolatfelvétel után a
szövetséges katonai kormányzat politikai tanácsadói már szükségtelennek látták a szovjet
képviseletet a Bizottságban és javasolták annak megszűntetését, de politikai okokból akkor a
vezérkar nem tett lépéseket ezügyben.162 Szintúgy politikai döntés született a szovjet
képviseletről 1944 augusztusában. Ekkor Ivan Suslaparov vezérőrnagy, az új SZEBdelegátus a korábbi megállapodás ellenére – mely szerint egy szovjet képviselő és egy
segéd alkotja a szovjet delegációt a SZEB-ben – váratlanul négy további tiszttel érkezett
Rómába, sőt mindjárt közölte is, hogy további négy szovjet katonatiszt érkezik hamarosan a
delegációba. A misszió egyoldalú kibővítését az angol-amerikai vezérkar feleslegesnek, az
eljárásmódot pedig kimondottan barátságtalannak tekintette. A szovjet delegáció önhatalmú
lépését ugyanakkor végeredményben tudomásul vették és elfogadták azzal az indokkal,
hogy ez a képviselet lehet majd az alapja a Szovjetunió által dominált megszállási
rendszerekben a nyugati képviseletre vonatkozó igényeknek.163
Az olaszországi harcokban a Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottság csapatai is részt
vettek, szovjet csapatok viszont nem, ezért a megszállás intézményeiben, különösen az
Ellenőrző Bizottság tevékenységében való francia részvétel – elsősorban brit nyomásra –
szinte a Bizottság felállításától kezdve napirenden volt. Roosevelt elnök a szovjet
képviseletet komolyabb aggály nélkül elfogadta, de a francia képviselő kinevezéséhez csak
1944 februárjában, hosszas diplomáciai egyeztetések után járult hozzá.164 Az Ellenőrző
Bizottságban helyet kapott tehát még egy francia összekötő tiszt, Sévin tábornok is, ami a
szovjet fél befolyását és szerepének jelentőségét tovább csökkentette.165
(A SZEB további bővítésétől ugyanakkor a szövetséges vezérkar már elzárkózott, így a
lengyel kormány 1944 júliusi, a Bizottságban való részvételre vonatkozó igényét már nem
támogatta.)166
A római amerikai követség – vélhetően 1945 elején – összeállított egy kimutatást a
különböző

szovjet

delegációknak

Olaszországban

biztosított

feltételekről

és

körülményekről167. A kimutatást azzal a bevezetővel küldték meg a romániai, bulgáriai és
magyarországi SZEB-missziók részére, hogy a brit és amerikai
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hasonló elbírálásra számíthatnak majd, mint amit a jelentés szerint a szovjetek élveztek
Rómában.
A jelentés szerint 1945 elején Olaszországban a következő szovjet delegációk működtek:
1. A Szövetséges Bizottságban egy szovjet képviselő, öt katonai rangú segítő és egy fő
egyéb rangban.
2. A Tanácsadó Bizottság egy szovjet képviselő (ebben az időben azonos a Szövetséges
Bizottságban dolgozó szovjet képviselővel), egy katonai rangú és nyolc civil segítő, valamint
tíz további személy egyéb rangban.
3. A szovjet katonai misszió, mely a SZEB menekültügyi és hazatelepítési albizottsága
mellett tevékenykedett, összesen 39 fős volt: egy képviselő mellett tizenhét katonatiszt, négy
civil és tizenöt egyéb rangú személy alkotta a delegációt (két további személynek a
kinevezése a dokumentum keletkezése idején volt aktuális).
A szövetséges főparancsnok említett, 1944. január 26-i utasítása értelmében a szovjet
képviselő szerepe a Bizottságban pusztán konzultatív jellegű lehetett, a vezérkar 1944.
szeptember 23-i utasítása szerint pedig a szovjet delegáció további tagjai kizárólag a SZEB
egyes albizottságai tevékenységének a megfigyelésére szorítkozhattak.168 A katonai misszió
tagjai ezen túl foglalkozhattak a szovjet menekültekkel és volt hadifoglyokkal, a menekültügyi
és hadifogoly albizottság ülésein azonban csak eseti meghívás esetén vehettek részt,
meglátogathatták

a

fogolytáborokat

és

intézkedhettek

a

szovjet

állampolgárok

hazatelepítéséről.
Mivel a Bizottságban a szovjet képviselet pusztán konzultatív jellegű volt, az egyes döntések
meghozatala előtt a delegátus nem konzultálhatott saját kormányával, sőt a döntések
jelentős részéről nem is értesült előzetesen, ha azok nem a rendszeresített találkozókon
születtek. A szovjet képviselőnek – egy segédtiszt és egy tolmács kíséretében – jogában állt
részt venni az egyes szekciók és a független albizottságok vezetői által tartott rendszeres
megbeszéléseken, ezen kívül azonban minden kapcsolatfelvételre külön engedélyt kellett
kérnie a főmegbízottól vagy a részlegvezetőktől. A találkozók előtt nem készült írásos
napirend, mely alapján a szovjet képviselő előzetesen tájékozódhatott volna a napirendre
kerülő témákról. Egyéb hivatalokkal, szervezetekkel való hivatalos érintkezésre, vagy Nápoly
elhagyására szintén engedélyt kellett kérnie a főmegbízottól. Az egyes részlegek és önálló
albizottságok vezetőinek döntésre volt bízva, hogy a szovjet megbízott melyik jelentésekbe
vagy levelezésbe kaphat betekintést. Bizonyos, előre meghatározott körű levelezésbe –
nevezetesen a Tanácsadó Bizottsággal, a magasrangú szovjet hatóságokkal, illetve
Visinszkij szovjet külügyminiszter-helyettessel váltott táviratokba – Solodovniknak elméletileg
automatikus betekintési joga volt.169 Az 1945-ös római jelentés ennél homályosabban
168
169

NARA, Record Group 84, Budapest Legation Files, 711.9 ACC
uo.

51

körvonalazza Solodovnik tábornok jogosítványait: elvileg minden, a Bizottság munkájával
kapcsolatos dokumentumba betekinthetett, kivéve – érthető okokból – a desifrírozás előtti
titkosított táviratokat, valamint azokat az iratokat, mely "valószínűsíthetően károsan
befolyásolták volna a szovjet kormánnyal fenntartott kapcsolatokat". A szigorúan titkos
minősítésű iratokat kizárólag a szovjet képviselő, Solodovnik láthatta, személyzetének tagjai
sem az iratok megismerésére, sem az üléseken való részvételre nem voltak jogosultak,
kivéve ha az adott találkozóra valamilyen szovjet érintettség okán eseti meghívást kaptak.
A Bizottságban dolgozó szovjet képviselő és személyzete ugyanakkor minden korlátozás
nélkül

kapcsolatot

létesíthetett

olasz

kormányzati

szervekkel,

hivatalos

és

magánszemélyekkel, a jelentés tanulsága szerint ezen a téren a brit és amerikai hatóságok
semmiféle korlátozást nem alkalmaztak.
A szovjet delegátus tagjai a hadműveleti területeken kívül – ez a jelentés időpontjában az
Ancona-Siena-Piombino vonalat jelentette – szabadon utazhattak egész Olaszországban,
melyhez azonban előzetesen engedélyt kellett kérniük a főparancsnokságtól. A fenti vonalon
túli utazásokhoz a 15. hadseregcsoport külön engedélye is kellett, melyet azonban a szovjet
képviselők alkalmanként elmulasztottak előzetesen igényelni.170 A szovjet delegációk tagjai a
többi szövetséges állam képviselőihez hasonló eljárásmód szerint közlekedhettek a
hadműveleti zónákon kívüli olasz területeken, az előzetes bejelentési kötelezettségen túl a
megszálló hatóságok gyakorlatilag nem korlátozták szabad mozgásukat. A háború
végeztével, de különösen 1946 közepétől kezdődően a szövetségesi együttműködés
egyfajta lakmuszpapírjává vált a megszállásban részt nem vevő fél képviselőinek biztosított
utazási szabadság vagy éppen a korlátozások kérdése. A diplomáciai jegyzékváltásokból
kitűnően mindkét oldal a másik felet vádolta az utazások hátráltatásával, s egyúttal az adott
delegációknak a helyi hivatalos szervekkel és magánszemélyekkel való kapcsolattartásában,
ugyanakkor a szovjet delegátusok ezen jogosítványai valamivel szélesebb körűek voltak a
nyugati szövetségesekéinél.171
Az olaszországi szovjet képviselők 1945 elején összesen 10 gépjárművet használtak (egyet
a követség, négyet a katonai misszió és ötöt a Tanácsadó Bizottság képviselői), melyek
közül a követségi autót leszámítva mindegyiket a Bizottság költségén üzemeltették.
Az olaszországi szovjet képviselők saját rádiókapcsolatban álltak Moszkvával, és
postaszolgálatot is külön üzemeltettek, bár az amerikai és brit katonai hatóságok elvileg
mindezt a lehetőséget biztosították volna számukra.
A szovjet delegációk ellátását a SZEB költségéből fedezték a fegyverszünet 33. pontja
alapján, mely szerint a megszállás költségeinek biztosítása a fegyverszüneti időszakban az
olasz kormány kötelezettsége.
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Propagandacélokra a szovjet delegáció nem kapott támogatást a Bizottságtól vagy egyéb
katonai hatóságtól, de a jelentés összeállítójának meggyőződése szerint a szovjetek a
színfalak mögött közvetlen támogatást nyújtottak az Unita olasz kommunista napilapnak,
ezenkívül pedig szovjet filmeket mutattak be a követségen és azokat ki is kölcsönözték
vetítésre római moziknak.
Az olaszországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságban tehát a brit és az amerikai fél
egyértelműen jelképes, konzultatív jellegű szerepet garantált csak keleti szövetségesének. A
mindenkori szovjet képviselő sem a döntéshozatal előkészületeiben, sem pedig a
határozatok végrehajtásában nem játszhatott érdemi szerepet, az információkhoz való
hozzájutása meglehetősen homályosan szabályozott és esetleges volt. A szovjet delegátus
tagjai a hadműveleti területeken kívül elvileg szabadon mozoghattak az országban, bár
utazásuk a megszálló hatóság – mint láttuk, inkább elvi – engedélyéhez volt kötve. Az
eredeti amerikai elképzelésekben kizárólagos angolszász Ellenőrző Bizottság tervei
szerepeltek172, ezt a megoldást azonban a szovjet külpolitika direkt nyomása, valamint a
francia

csapatok

itáliai

szerepvállalása

következtében

előállt

erkölcsi

kényszer

kompromisszumosnak nevezett megoldás irányába módosította. (A francia képviselet
engedélyezése az olasz megszállás intézményrendszerében egyfelől erkölcsi kényszer volt
a francia csapatok részvétele miatt az itáliai harcokban, másfelől azonban – mint azt
Roosevelt 1943. szeptember 6-i, Sztálinnak küldött távirata173 is jelzi – az intenzívebb francia
szerepvállalás a franciákkal szembeni ellenérzések okán az olasz polgári és katonai
támogatástól foszthatta volna meg a szövetségeseket. A Bizottságban való jugoszláv
részvételt hasonló módon az – olasz kormány esetleges bukásával is fenyegető – olaszjugoszláv területi viták miatti feszültségek okán nem támogatták a megszálló hatóságok.174)
1944 elején jelképes részvételt kapott tehát a Szovjetunió és a Francia Nemzeti
Felszabadítási Bizottság is az Olaszországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságban, képviselőik
azonban inkább csak összekötő, tájékozódó szerepet játszhattak175.
Az olaszországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság, mint a megszállt ország gazdasági és
katonai életét felügyelő és közvetlenül is irányító testület volt tehát hivatott a gyakorlatba
átültetni és érvényesíteni az 1943. szeptemberi fegyverszünetek feltételeit. A nyugati
szövetségesek a casablancai értekezlet szellemében a feltétlen megadás (unconditional
surrender) elvéhez ragaszkodva, s részben a Badoglio-kormánnyal szemben elsősorban az
amerikai

közvéleményben

megnyilvánuló

ellenérzések

hatására

vonakodtak

a

Németországnak hadat üzenő Olaszországot társ-hadviselő félnek elismerni és ennek
megfelelően kezelni. Emlékirataiban Badoglio már a testület elnevezését is szerencsétlennek
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tartja, hiszen az a szövetségesek mellett hadbalépő olasz kormány támogatása helyett
annak totális ellenőrzésére és irányítására jött létre.176 A Badoglio-kormány hazai és
nemzetközi presztízsét ez a viszony természetszerűleg nem erősítette, az angolszász
szövetségesek számára viszont alig egy évvel a Darlan-ügy177 után fontosabbnak bizonyult a
feltétlen megadás elvének érvényesítése és ezzel az aggódó szovjet diplomácia, valamint a
hazai közvélemények megnyugtatása, mint az olasz szövetségtől elvárható katonai és
haszon.
Az olasz gazdasági és katonai élet ellenőrzésére létrehozott Ellenőrző Bizottság ezek
alapján a legközvetlenebb irányító funkciókat gyakorolt: a politikai szekció, valamint a
különböző albizottságok önálló – időnként egymásnak is ellentmondó – utasításokat adtak ki,
s még az alacsonyabb rangú képviselőik is felfüggeszthették vagy érvényteleníthették
bármely olasz hatóság rendelkezéseit.178 Az olasz kormány szűk mozgásterét és legyőzött
félként való kezelését keserűen emlegette fel Badoglio a Szövetséges Tanácsadó Bizottság
nápolyi ülésén is 1944 januárjában, ahol meghívott félként szenvedélyes beszédében arra
kérte az ülés résztvevőit: döntsék el végre, hogy az olasz kormány feje ellenségként vagy
barátként ül-e a tanácskozó asztalnál.179 (Bár az ülésen Visinszkij

a szovjet kormány

támogatásáról biztosította Badogliot, a Tanácsadó Bizottságban tagjainak többsége –
különösen a francia, illetve a később csatlakozott görög és jugoszláv delegátus – alapvetően
fasiszta politikusnak tekintette az olasz kormányfőt, aki a szövetségesek között elsősorban a
brit miniszterelnök támogatására számíthatott.180)
A Hyde Park-i nyilatkozat szellemét a gyakorlatba átültető jegyzéket az Ellenőrző Bizottság
nevében Macmillan 1945 februárjában juttatta el az olasz kormánynak.181 A memorandum
kifejezi a szövetséges kormányok abbéli szándékát, hogy a szeptember 26-i nyilatkozat
értelmében enyhíteni kívánják az olasz kormány napi adminisztratív feladatai feletti
folyamatos ellenőrzés gyakorlatát és csak a szövetséges katonai érdekeket érintő ügyekben
tartják fenn a közvetlen ellenőrzési mechanizmust. Az enyhítés demonstratív lépéseként
1945. március 1-jei hatállyal feloszlatták az Ellenőrző Bizottság Politikai Szekcióját, a
fontosabb ügyek intézését az olasz külügyminisztérium és a Szövetséges Bizottság főbiztosa
közös hatáskörébe utalták, míg a kisebb jelentőségű ügyek az olasz kormány közvetlen
intézkedési körébe kerültek. (Ez a lépés logikusan következett a diplomáciai kapcsolatok
helyreállításából, mivel a SZEB Politikai Szekciója javarészt Olaszország nemzetközi
kapcsolatainak felügyeletével foglalkozott. Ezután a SZEB politikai természetű ügyekben,
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amennyiben

a

szövetséges

főparancsnokság

utasításai

nem

szolgáltak

elegendő

eligazitással, közvetlenül a brit és az amerikai követséghez fordulhatott.) A Szövetséges
Bizottság ezután lényegében csak tájékoztatási kötelezettséget írt elő az olasz kormány
nemzetközi

tárgyalásaival

és

megállapodásaival,

valamint

nemzetközi

gazdasági

kapcsolatainak alakításával kapcsolatban. Visszanyerte az olasz kormány a szövetséges
katonai kormányzáson kívüli olasz területek feletti teljes joghatóságát, beleértve az állami és
területi posztokra való kinevezési jogköröket is, ezzel párhuzamosan pedig visszavonták a
Szövetséges Bizottság helyi megbízottait ezekről a területekről. A megszálló hatóságok
területi jogosítványainak nyilvános átruházásaként 1945. április 1-jei hatállyal feloszlatták a
Szövetséges Bizottság szicíliai, szardíniai, valamint a dél-olasz, az Abruzzi-Marche és a
Lazio-Umbria területi hivatalait.182 (1945. április 1-je után egész dél-olaszországban
összesen 62 szövetséges katonatiszt maradt a területi SZEB képviselők helyett, akik
elsősorban összekötő feladatokat láttak el és a szövetséges katonai érdekek esetleges
érvényesülését felügyelték.183 Macmillan javaslataival összhangban megszűnt az olasz
kormánynak az a kötelezettsége, hogy minden rendelet és utasítás kiadása előtt a SZEB
előzetes jóváhagyását kellett kérni csakúgy, mint a fontosabb állami pozíciókba történt
kinevezésekhez. (Ez utóbbi kötelezettségek egyébként is csak közvetve voltak levezethetők
a fegyverszüneti egyezményekből, a tényleges jogi alapot minderre csak Badoglio
kormányfőnek a SZEB főmegbízottja számára tett 1944 februári kötelezettségvállalása
jelentette.184)
A szövetségesek 1944 őszén meghirdetett új Olaszország-politikája az államigazgatás
közvetlen irányítása és felügyelete helyett a közvetett ellenőrzésre és a tanácsadásra
helyezte a hangsúlyt, ez pedig az eredeti tervek szerint hamarosan meg kellett volna
mutatkozzon

a

Szövetséges

Bizottság

személyi

összetételében

is.

(A

testület

„demilitarizálását” elsősorban az amerikai War Department szorgalmazta a a katonai
állomány tehermentesítése, illetve átvezénylhetősége érdekében, de sem a brit fél, sem
pedig az olaszországi hadvezetés nem támogatta a gyors és radikális átszervezést. Ezen a
területen a meghirdetett elvek a fegyveres harcok teljes lezárultáig jórészt papíron maradtak:
még 1945 áprilisában is összesen 91 civil dolgozott az Ellenőrző Bizottságban – 1409
katonatiszt mellett. 185
A fegyveres harcok befejeződésével alapvetően új szerepbe került tehát az olaszországi
fegyverszüneti ellenőrzési mechanizmus. A szövetségesek által gyakorolt közvetlen katonai
kormányzás, illetve az olasz kormány szigorú és minden területre kiterjedő ellenőrzése
fokozatosan átadta helyét a formális felügyeletnek és a tanácsadási, véleményezési jogok
182
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gyakorlásának. Mindez jól nyomonkövethető a Szövetséges Bizottságnak az elkövetkező
hónapok belpolitikai eseményeiben játszott szerepét, illetve a testület saját szervezetének
alakulását tekintve.
Észak-Olaszország

felszabadulása

természetszerűleg

és

sürgetően

vetett

fel

két

meghatározó jelentőségű kérdést: az olasz belpolitikai élet demokratizálásának ügyét,
valamint az olasz kormány joghatóságának kiterjesztését minden olyan olaszországi
területre, melyet vitatott határok vagy közvetlen katonai érdekek miatt a szövetségesek nem
tartottak továbbra is katonai ellenőrzésük alatt.
A belpolitika demokratizálásának számos aspektusa – nevezetesen az államforma kérdése,
az olasz kormány reprezentatív jellegének megteremtése, helyhatósági és parlamenti
választások megtartása stb. – felvetődött már az olaszországi hadjárat idején is, ezeket
azonban a nyugati katonai vezetés, mint a katonai célokat veszélyeztető társadalmi
feszültségforrásokat nem engedte felszínre törni. A háború végeztével azonban mindezek a
feszítő problémák az újjáéledő olasz belpolitikai élet kulcskérdései lettek, melyeket nem
lehetett tovább a szőnyeg alá söpörni. (Megjegyzendő, hogy amerikai és brit oldalon
éppenséggel megvolt a politikai akarat a demokratikus átalakulás támogatására, a
megszállási intézmények által támasztott, vagy közvetített követelmények inkábba nyugati
értelemben vett demokratikus mércék alkalmazásával, semmint a folyamatok fékezésének
szándékával álltak összefüggésben.)
A harcok végeztével felgyorsuló demokratizálódás első lépése volt, hogy 1945. június 12-én
Bonomi kormányfő benyújtotta lemondását, utat nyitva ezzel egy szélesebb alapokon álló
koalíciós kormány létrehozásának. A kormányalakítási tárgyalások eredményeként új, ötpárti
koalíciós kormány jött létre Ferruccio Parri186 vezetésével. Az új kormány megalakulásával
kapcsolatban a szövetségesek nem támasztottak egyéb feltételeket, mint a fegyverszüneti
feltételekben vállalt kötelezettségek elfogadását.187 A Parri-kormány megalakulása után öt
hónappal a szövetséges megszálló hatóságok és a kormány rendezte régóta húzódó
adósságát. Az olasz nép várható ellenérzéseitől, még inkább a szövetséges hadműveleteket
veszélyeztető ellenakcióitól tartva a Szövetséges (Ellenőrző) Bizottság a háborús
időszakban megtiltotta a részletes fegyverszüneti feltételek publikálását. 1945 őszéig tehát
az olaszok nem lehettek tisztában mindazokkal a feltételekkel és kötelezettségekkel,
melyeket a fegyverszünet országukra rótt. Az esetleges olasz kormány-ellenes vagy nyugatellenes

agitációtól vagy megmozdulásoktól tartva a szövetséges főparancsnokság

javaslatára a részletes fegyverszünet szövegét a feltételek gyakorlati enyhítését ismertető
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dokumentumokkal együtt hozták nyilvánosságra 1945. november 6-án egyidőben az
Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Olaszországban.188
A háborús vereség következtében az olasz belpolitikai élet másik akut problémájává vált a
fasizmus rendszerével kompromittálódott Savoyai ház és III. Viktor Emánuel király sorsa,
közvetve pedig az olasz államforma kérdése. Ezt a meghatározó jelentőségű alkotmányos
kérdést a szövetséges megszálló testületek nem engedték napirendre tűzni a fegyveres
harcok végeztéig, s ezt a tilalmat 1944. június 7-i nyilatkozatában a hat antifasiszta párt,
valamint az egymást követő kormányok mindegyike elfogadta.189 A háború végeztével
azonban az átmenetileg „befagyasztott” probléma ismét az olasz politikai élet egyik
kulcskérdésévé vált. A Szövetséges Bizottság, valamint a főparancsnokság közös
álláspontja az volt, hogy az olasz nép – az 1943-as moszkvai külügyminiszteri konferencia
és a jaltai deklaráció szellemében – szabad választások útján kell megválassza saját
államformáját is.190 Ezt a szabad választást a szövetségesek – amint azt a Foreign Office és
a State Department, illetve a Szövetséges Bizottság is javasolta az olasz kormánynak –
leginkább közvetlen népszavazás útján tudták elképzelni. Alternatívaként felmerült ugyan
egy, az államforma kérdéséről is határozó alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztásának
gondolata is, a brit és az amerikai álláspont szerint azonban egy ilyen megoldás korlátozta
volna az olasz nép vélemény-nyilvánításának szabadságát.

A brit és az amerikai

külügyminisztérium alapvetően politikai kérdésnek tekintette az ügyet, melynek megoldását
az olasz népre kívánták bízni. A szövetségesek javaslatával összhangban az olasz kormány
1946. március 16-án úgy határozott, hogy június 2-ára egyidejű népszavazást és
alkotmányozó nemzetgyűlési választást hirdet.191 A rendelet értelmében a népszavazás
eredményétől függően az alkotmányozó nemzetgyűlés vagy ideiglenes államfőt választ a
köztársaság élére, vagy pedig a király lemondása után Umberto herceg marad a trón
birtokosa, az alkotmányozó gyűlés pedig később dönt az új alkotmány kérdéseiről. Viktor
Emánuel 1946 májusában lemondott trónjáról Umberto javára, ezzel a lépéssel azonban a
monarchiát már nem menthette meg. Az uralkodó lemondása és az apjánál sokkal
népszerűbb II. Umberto 33 napos királysága politikai támogatást jelentett a monarchista
erőknek, amit a republikánus pártok az államformát érintő népszavazás előtt jogosulatlan
előnyként értékeltek. A szövetséges vezérkar azonban úgy döntött, hogy ebben a kérdésben
a referendum előtt a Szövetséges Bizottságnak semmilyen lépést nem kell tenni. Az olasz
nép az 1946. júniusi népszavazáson – habár nem túl nagy többséggel (12 millió voks 10
millió ellenében192) – a köztársaság mellett szavazott, s ezzel új korszakot nyitott Itália
188
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történetében. (A népszavazást kísérő zavargások és összetűzések utólag igazolták a
szövetséges hadvezetés álláspontját a harci cselekmények idejére bevezetett politikai
korlátozásokról.)
Az olaszországi fegyveres harcok lezárultával természetszerűleg vált sürgetővé a közép-és
észak-olaszországi területek mielőbbi átadása az olasz kormány hatáskörébe, vagyis a
közvetlen szövetséges katonai kormányzás terhének átadása és a dél-itáliai tartományokban
már gyakorolt közvetett ellenőrzési mechanizmus bevezetése. Az észak-olasz területek
átadását azonban bonyolították a területi viták, elsősorban Venezia Giulia tartomány
tekintetében. A szövetséges vezérkar 1945 májusában elérkezettnek látta az időt, hogy a
Szövetséges Bizottság tervezze meg a közép-olasz területek átadását.193 A Tanácsadó
Bizottság véleményének kikérése után – ahol csak a jugoszláv delegátus ellenezte a
területek átadását a két ország között az isztriai félsziget körül zajló területi viták miatt – a
szövetséges főparancsnokság 1945 júniusában lényegében a teljes közép-olaszországi
terület fölötti joghatóságot átruházta az olasz kormányra. Tényleges viták az észak-olasz
területek körül folytak, ennek ellenére a szövetséges vezérkar 1945. december 8-án úgy
határozott, hogy az összes, még szövetséges katonai kormányzás alatt álló észak-olasz
területet – Liguria, Piemonte, Lombardia, Venezia Tridentina és Veneto tartományokat – az
év végéig át kell engedni az olasz kormány hatáskörébe.194 (Kivételt képezett ezalól a már
említett okok miatt Venezia Giulia tartomány és Udine környéke.) Két és fél évvel a
szövetségesek szicíliai partraszállása után ismét olasz fennhatóság alatt – bár a
Szövetséges Bizottság közvetett felügyelete mellett – egyesült az itáliai félsziget.
A brit és amerikai hadvezetés 1943 őszén meghirdetett és 1944 elején a gyakorlatba is
átültetett új Olaszország-politikája, de különösen az európai háború befejeződése és ezzel
összefüggésben

a

fegyverszüneti

ellenőrző

mechanizmus

funkcióinak

csökkenése

természetszerűleg vetette fel a Szövetséges Bizottság szervezeti és személyi leépítésének
lehetőségét. 1945 közepétől mind az amerikai War Department, mind pedig a brit War Office
folyamatosan sürgette a Szövetséges Bizottság szervezetének leépítését és személyi
állományának minimalizálását. Maga a Bizottság ugyanakkor paradox módon az újonnan
felszabadult észak-olasz területeken, valamint az Ausztriában jelentkező többletfeladatokra
hivatkozva éppenséggel személyi állományának bővítését igényelte.195 Ezt a növelést a
szövetséges főparancsnokság már nem hagyta jóvá, s az elkövetkező időszakban a
Bizottság szervezetét fokozatosan leépítették, albizottságainak többségét feloszlatták,
funkcióinak többségét pedig egyfelől a főparancsnokság meghatározott szervei, másfelől a
brit és az amerikai diplomáciai képviseletek kapták meg.
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Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét hivatalosan William D. Morgan altábornagy, a
mediterrán hadszíntér szövetséges főparancsnokának 1947. január 31-i hatályú parancsa
oszlatta fel.196 Az olaszországi Szövetséges Bizottság megmaradt jog- és feladatköreit a
Szövetséges Erők Főparancsnokságának polgári ügyekkel foglalkozó hivatala (Liaison and
Civil Affairs Branch, G-5, AFHQ), valamint az ekkor létrehozott Olasz Katonai Ügyek
Részlege (Italian Military Affairs Section, AFHQ) között osztották fel.197
Az olaszországi Tanácsadó Bizottság tevékenysége
A moszkvai külügyminiszteri értekezlet hívta életre a – Szovjetunió és Franciaország
képviselőjével kiegészült – négyhatalmi Olaszországi Szövetséges Tanácsadó Bizottságot
(Allied Advisory Council for Italy), melynek a határozat értelmében a későbbiekben
Görögország és Jugoszlávia csatlakozásával hatoldalú testületté kellett átalakulnia.198 A
Bizottság a szövetséges főparancsnok számára adhatott a fegyverszünet végrehajtására
vonatkozó tanácsokat. Ez a testület a Sztálin által korábban javasolt Katonai Politikai
Bizottság (Military Political Commission) helyett jött létre, és a brit és amerikai álláspontnak
megfelelően, az orosz javaslatokkal ellentétben nem korlátozhatta a hadműveleti területen a
szövetséges főparancsnok döntési jogköreit. A moszkvai határozat értelmében ez a
Bizottság volt hivatott átvenni az Ellenőrző Bizottság felügyeletének a munkáját a
főparancsnoktól, amikor az az olaszországi adminisztráció közvetlen katonai kormányzását
már nem tartotta szükségesnek.199
Ennek a testületnek a munkájában ugyan egyenrangú félként vehetett részt a szovjet
delegáció, viszont képviseletük súlyát két tényező is komolyan erodálta.
Az 1943-as moszkvai külügyminiszteri értekezlet határozata értelmében200 a Tanácsadó
Bizottságot sem csak a "három nagy" szövetséges delegációja alkotta, a vonatkozó
határozat 1. pontja eleve Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és a De Gaulleféle Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottság képviselőinek részvételét írta elő, a
későbbiekben pedig Görögország és Jugoszlávia csatlakozását is kilátásba helyezte.
A Tanácsadó Bizottság első, hivatalos ülését 1943. november 30-án tartották Algírban
Robert D. Murphy, az USÁ-nak a Badoglio-kormány mellé kinevezett megbízottja, Harold
Macmillan Nagy-Britannia képviselője, Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter-helyettes és
René

Massigli,

a

Francia

Nemzeti

felszabadítási

Bizottság

külügyi

megbízottja

jelenlétében.201 A Bizottság első ülésének határozatai jól példázzák, hogy ebben a
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Bizottságban valósult meg a szövetségeseknek az az egyenrangú, paritásos részvétele,
mely a Foreign Office béke-előkészítő részlegeinek terveiben, illetve a Javasolt
Alapelvekben korábban körvonalazódott már, s melynek megvalósulását a szovjet külpolitika
ez alapján is számon kérte. Mivel az ülés francia felségterületen ült össze, közös
megegyezéssel René Massigli elnökölt, egyúttal megállapodás született az ülések elnöklési
jogának rotációs elven történő gyakorlásáról. A Bizottság Titkársága az ülés határozata
értelmében a résztvevő országok egy-egy képviselőjének küldöttéből állt. Ezen az ülésen
nem esett szó a moszkvai külügyminiszteri értekezleten hozott döntés azon pontjáról, mely
szerint a Bizottságban szerepet kell kapnia Görögország és Jugoszlávia képviselőjének is.
Napirendre került viszont a Tanácsadó Bizottság hatáskörének egy igen fontos aspektusa:
Visinszkij értelmezése szerint ennek a Bizottságnak kellett volna meghatározni az
olaszországi SZEB feladatait is, ami alapvetően ellentétben állt a brit és amerikai
értelmezésekkel. Végeredményben a szovjet delegátus nem ragaszkodott a hatáskör
szélesítéséhez ismételten leszögezve, hogy a Szovjetuniónak elsődlegesen a katonai
cselekmények lezárultáig vannak itáliai érdekeltségei, s a háború mielőbbi befejezése
érdekében minden lehetőséget meg kíván ragadni az együttműködésre.202
Az emigráns görög és jugoszláv kormány számára Macmillan, a Tanácsadó Bizottság soros
elnöke nevében 1944. január 8-án nyújtotta át MacVeagh követ a felkérést a testületbe való
delegálásra jelezve egyúttal, hogy nem hivatalos nyilatkozatok szerint Jean Politis és Miha
Krek lesz a két kormány képviselője.203
A görög és a jugoszláv emigráns kormány képviselőjével – Politis-szel és Krekkel –
kiegészült Tanácsadó Bizottság 1944. február 18-án tartotta első ülését.204 Eden brit
külügyminiszter 1944. március 8-án a brit alsóházban arról számolt be, hogy a tanácsadó
Bizottság 1943 novembere és 1944 márciusa között nyolc ülést tartott, melyeken számos,
Olaszországgal kapcsolatos javaslatot fogadtak el és továbbítottak saját kormányaik, a
Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottság, valamint a szövetséges mediterrán erők
főparancsnoka számára. Ezeken a kéthetente tartott üléseken a Szovjetuniót Visinszkij
külügyminiszter-helyettes, az Egyesült Államokat Roosevelt elnök észak-afrikai megbízottja,
Robert D. Murphy, a De Gaulle-féle Franciaországot René Massigli külügyi biztos, nagy
Britanniát Harold Macmillan képviselte.205
A Visinszkij által tolmácsolt szovjet reményekkel szemben a Tanácsadó Bizottság nem
tölthetett be tényleges ellenőrző vagy irányító funkciókat, közvetlen kapcsolatot nem
tarthatott fenn az olasz kormányszervekkel, tagjai hivatalosan csak az SZEB Politikai
Szekcióján keresztül érintkezhettek a helyi hatóságokkal, s a szövetséges katonai szervek
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tevékenységéről is ezen a csatornán keresztül informálódhattak. (Mindez természetesen
nem jelentette azt, hogy a megszálló katonai hatóságok a személyes kapcsolatfelvételt
bármilyen formában akadályozni tudták volna, a testület formális jogkörei azonban a
tájékozódáson és a tanácsadáson túl nem terjedtek.)
Ez a testület biztosította tehát az egyenrangú részvételt mindhárom szövetséges ország
delegációjának, ugyanakkor jogköre csak a szövetséges erők megszállási politikájával
kapcsolatos javaslattételig terjedt. A Tanácsadó Testület ülései előtt írásos napirend készült,
melyekhez minden fél hozzájutott, de a gyakorlat szerint egyéb dokumentumokat nem
kaptak meg az egyes ülések előtt a résztvevő felek.206
A Tanácsadó Bizottság létrehozása és működtetése a névleges szovjet részvételt
biztosításának eszköze volt, működése azonban nem váltotta be az angolszász oldalon
hozzá fűzött reményeket. Ez az elégedetlenség egyértelműen megmutatkozik a potsdami
konferenciára készült amerikai háttértanulmányban (Briefing Paper), mely az olasz
fegyverszüneti feltételek érvénytelenítésével egyidejűleg a Tanácsadó Testület feloszlatását
is javasolta, mivel a testület a tanulmány szerint nem töltött be hasznos feladatot,
ugyanakkor a jugoszláv és a görög képviselők tevékenysége folytán kellemetlen incidensek
színterévé vált. A szovjetek által dominált kelet-európai ellenőrző mechanizmusok
kiegyensúlyozására és az ottani megfelelő nyugati képviselet kikényszerítésére ez a
tanácskozó testület 1945 derekán már nem tűnt alkalmasnak eszköznek.207
A Tanácsadó Bizottság jelentősége Olaszország nemzetközi kapcsolatainak fokozatos
rendeződésével és a szövetséges kormányok diplomáciai testületeinek 1944-es felállításával
nagymértékben csökkent, így a testület tevékenysége a békeszerződés megkötésének
idejére gyakorlatilag érdektelenségbe süllyedt. A Szövetséges Bizottság feloszlatásával a
Tanácsadó Bizottság elveszítette intézményi hátterét is, hiszen mint láttuk, hivatalos
kapcsolattartásra csak az előbbi testületen, annak is a Politikai Szekcióján keresztül volt
lehetősége. Mindezen okok miatt a mediterrán erők szövetséges főparancsnoka 1947
januárjában indítványozta a Tanácsadó Bizottság hivatalos megszüntetését.208 Habár a
Bizottság formális feloszlatására végül nem került sor, a testület működése a fenti okok miatt
elhalt.209
Az olasz precedens
Az olasz fegyverszüneti feltételek előkészítése és az ellenőrzés intézményrendszerének
kialakítása során mind a szovjet, mind az angol és az amerikai fél számára nyilvánvaló volt,
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hogy az olasz „minta” precedens-értékű lesz a majdani közép- és kelet-európai
fegyverszüneti rendszerek kialakításakor. Nem lehetett kétség afelől, hogy a Szovjetunió
semmivel sem fog több teret engedni és befolyási lehetőséget biztosítani nyugati
szövetségeseinek Romániában, Bulgáriában vagy Magyarországon, mint amennyit Itáliában
számára garantáltak.
Az

olasz

fegyverszünet

megszövegezésében

feltételeinek

természetszerűleg

kialakításában
az

országot

és
térdre

az

egyezmény(ek)

kényszerítő

nyugati

szövetségesek játszották a meghatározó szerepet. Bár mind amerikai, mind brit oldalon
alapvető stratégiai célnak és a világháború utáni új békerend zálogának tekintették a „három
nagy” egyenrangú együttműködését, az olaszországi gyakorlatban azonban ennek szinte
éppen az ellenkezője történt. Igazat kell adnunk Geir Lundestadnak, mikor azt állítja: az
olasz fegyverszünet előkészítésében, életbe léptetésében és ellenőrzésében Moszkvának –
habár ennek várható következményeivel brit és amerikai oldalon pontosan tisztában voltak –
csak a tájékozódás lehetősége jutott.210 Természetszerűleg merül fel a kérdés: mely okok
vezettek ennek az egyoldalú – pontosabban kétoldalú, brit és amerikai – fegyverszüneti
rendszernek az alkalmazásához?
Az angol és amerikai külpolitika háború utáni stratégiai elképzeléseit az itáliai partraszállás
tervezése során felülírták a középtávú háborús stratégiai és taktikai megfontolások. Az itáliai
hadműveletekben döntő szerepet játszó amerikai hadvezetés Olaszország megszállását
alapvetően katonai kérdésnek tekintette, amit katonai eszközökkel is kívántak kezelni. Ezért
kerülhetett a politikai tervezők helyett a katonai főparancsnok, Eisenhower elsődleges
döntéshozatali pozícióba, különösen a megszállási időszak első felében. A szövetséges
főparancsnokság és Eisenhower tábornok pedig – a Moszkva által folyamatosan sürgetett
nyugat-európai invázió előkészületeit is szem előtt tartva – az olaszországi hadjáratot
mielőbb, a lehető legkisebb áldozat és legkevesebb katonai erőforrás felhasználásával
igyekezett végrehajtani. A gyors és hatékony olaszországi hadjárat pedig katonai értelemben
mindenképpen előfeltételezte az egységes és oszthatatlan parancsnoklás elvét, amivel nem
fért össze a harmadik, egyébként a hadszíntéren katonailag jelen sem lévő szövetséges
bevonása a döntéshozatali mechanizmusokba. A szovjet fél aktív jelenléte az erős
befolyással bíró olasz kommunista párt jelenlétében pedig az olasz belpolitikai csatározások
felerősödésének a veszélyét is felvetette. Ez az amerikai hadvezetés valószínűleg jogos
aggályai szerint a hadműveletek eredményességét és hatékonyságát alapvetően érintette
volna, hiszen az olasz katonaság, a helyi civil lakosság és közigazgatás ellenállása
különösen megnehezíthette volna a megszálló csapatok dolgát.
A katonai hatékonyság logikája azt diktálta tehát, hogy a megszállási mechanizmus
alapvetően egységes katonai parancsnokság alatt álljon, ez pedig nem lehetett más, mint az
210
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amerikai-brit főparancsnokság és Eisenhower kezében. A megszállás katonai kormányzati
szakaszában vita sem merülhetett fel a Szovjetunió szerepéről, a Szövetséges (Ellenőrző)
Bizottság tevékenységének és a képviseletek jogosultságainak megállapításánál pedig már
egyaránt érvényesültek a katonai és a politikai szempontok. A meghirdetett politikai elvek és
az

olaszországi

gyakorlat

közti

ellentmondások

áthidalására

születtek

ugyan

kompromisszumosnak nevezett megoldások – formális szovjet részvétel a SZEB-ben,
tényleges, de döntéshozatali jogkör nélküli képviselet a Tanácsadó Bizottságban –, ezek
azonban lényegében csak fügefalevélnek bizonyultak az ellenőrzési mechanizmus
egyoldalúságának leplezésére.
Működésének több mint három éve alatt az olaszországi Szövetséges (Ellenőrző) Bizottság
kétségkívül döntéshozói pozícióban vett részt az olasz bel- és külpolitikai élet irányításában,
az aktuális kormányok elfogadásában és intézkedéseik ellenőrzésében. Ez a szigorú
ellenőrzés nem ritkán csak közvetve volt levezethető a fegyverszüneti egyezmény konkrét
szövegéből és több köze volt a szövetségesek közvetlen itáliai érdekeltségeihez, mint az
egyezmények egyes pontjaihoz. Ennek legfőbb oka, hogy az olaszországi hadjárat
időszakában minden politikai szempontot háttérbe szorítottak a katonai megfontolások: a
hadműveleti

területek

lakossága

támogatásának,

vagy

legalább

semlegességének

biztosítása. Jól példázza ezt a helyzetet a szövetségeseknek Badoglio marsallal szembeni
politikája: a nyugati mércével mérve politikailag egyértelműen elfogadhatatlan Badogliora
addig volt szükség, amíg az itáliai harcok le nem zárultak és a belpolitikai csatározásoknak
személyén keresztül gátat kellett és lehetett vetni. A fegyveres harcok végeztével a
Szövetséges Bizottságon keresztül a megszálló erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartották
az olasz belpolitikai élet majd minden területét, ez az ellenőrzés azonban már 1944 végétől
csak közvetetten érvényesült és inkább csak a tanácsadásra szorítkozott. Róma elfoglalása
után az amerikai és angol katonai és diplomáciai testületek – a közvetlen szövetséges
katonai érdekeltségeken túl – már csak annyiban avatkoztak be az olasz belpolitikai
eseményekbe, amennyiben a konkrét fegyverszüneti feltételek teljesítését az aktuális
kormányokon számon kérték, illetőleg a korábbi deklarációk alapján garantálni próbálták a
szélesebb értelemben vett politikai szabadságjogok érvényesülését. (Az aktuális olasz
kormányok a megszálló hatóságok és a diplomáciai testületek beavatkozásának mértékét és
megnyilvánulási formáit ugyanakkor még így is túlzottnak, megterhelőnek és nem ritkán
megalázónak vélték.211)
Az olasz fegyverszüneti rendszer kialakítását és az ottani ellenőrző mechanizmus
működését Sztálin és a szovjet diplomácia több-kevesebb vita és néhány élesebb hangú
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tiltakozás mellett tudomásul vette. A Németországgal folytatott háború legvéresebb
szakaszát vívó Szovjetuniónak ugyanis ekkor nem volt érdeke törésre vinni a dolgot a
nyugat-európai inváziót egyébként is halogató szövetségeseivel. Amivel pedig az amerikai
és brit oldalon is tisztában voltak, az Sztálin számára sem volt kérdéses: az olaszországi
megszállási rendszer mintaként alkalmazható lesz majd ott is, ahol az ellenséges területek
megszállásában a nyugati szövetségeseknek nem lesz szerepe.

Fegyverszüneti Ellenőrzési mechanizmusok Dél-Kelet-Európában
Az első vesztes és megszállt tengely-hatalom esetében az amerikai és az angol hadvezetés
megteremtette tehát azt a precedenst, melyet a többi megszállási rendszerben alkalmazni lehetett. Miben is állt ez a precedens? Egyrészt az olasz fegyverszünet mintaként szolgált a
közép-és kelet-európai fegyverszüneti feltételek megfogalmazását illetően. Másfelől az is az
olaszországi gyakorlaton alapult, hogy a fegyveres harcok végeztével a közvetlen katonai
igazgatás helyett egy, a fegyverszüneti feltételek teljesítésének ódiumát vállaló helyi kormányzat működjön. Harmadrészt mintaként szolgálhatott az is, hogy a helyi kormányzatot a
megszálló állam irányítása alatt működő ellenőrző bizottság felügyeli majd, s ebben a felügyeletben a megszállásban részt nem vevő szövetségeseknek legfeljebb formális képviselete lehet. Hogy az olasz példa ténylegesen, működésének tartalmát tekintve is precedens,
vagy pedig pusztán formális hivatkozási alap volt-e Sztálin számára, azt a román, bolgár és
magyar fegyverszüneti mechanizmusok működtetésének módja világíthatja meg. Németország szövetségesei közül – Olaszország után – elsőként Románia vált ki a háborúból 1944.
szeptember 12-én, rá egy hétre Finnország, október végén pedig már Bulgária is letette a
fegyvert.
A romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság
A közép-kelet-európai fegyverszüneti rendszerek működését első ízben Románia tapasztalhatta meg. Az európai háború a román fegyverszünet megkötésének idején már végkifejletéhez közeledett, de a fegyveres harcok még korántsem értek véget. Nyugaton a normandiai
invázió után két és fél hónappal már felszabadult Párizs és Brüsszel is, szeptemberre az
Overlord és dél-franciaországi Dragoon hadműveletek is egyesültek, és reális esély látszott
arra, hogy az európai háború még az év végére befejeződik. Churchillnek 1944 júniusában –
miután egy komolyabb balkáni invázió kérdése Teheránban alapvetően lekerült a szövetségesek napirendjéről – minden igyekezete ellenére sem sikerült az amerikai hadvezetést az
olaszországi hadjárat további megtámogatására és egy esetleges isztriai partraszállásra rávenni. Az amerikai hadvezetésnek a nyugat-európai erőkoncentrációra és a Németország el-
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leni frontális támadásra épülő stratégiája nem engedte meg a katonai erők „szétforgácsolását” és a fő frontvonal meggyengítését. Az amerikai döntéshez a katonai célszerűség logikáján túl ezúttal fontos politikai indokok is hozzájárultak. Roosevelt a teheráni megállapodás
után nem kívánta kihívni – az amúgy is bizalmatlan – Sztálin ellenállását az eredeti stratégiai
célkitűzések módosításával egy olyan területen, mely egyébként sem tartozott az amerikai
külpolitika prioritásai közé. Ráadásul a negyedszeri elnökké választására készülő Roosevelt
belpolitikai okokból sem vállalt semmilyen kockázatot, mely az Overlord sikerét – ténylegesen, vagy csak politikai ellenfeleinek állításaiban – hátráltatta vagy megkérdőjelezte volna.
Hagyományos Földközi-tengeri érdekeltségei okán és kapcsolatrendszere révén jóval nagyobb aktivitást fejtett ki ugyanakkor a brit diplomácia Dél- és Dél-Kelet-Európa háború utáni
sorsának rendezésében. 1944 májusától kezdve Churchill – mint láttuk – a brit befolyás maradékainak megőrzése érdekében már a Románia kontra Görögország alkuhoz igyekezett
Roosevelt beleegyezését megszerezni. Az amerikai elnök a befolyási övezetek elvi elutasítása mellett hajlandó volt egyelőre három hónapos próbaidőre tudomásul venni ezt a katonai
érdekszférák által meghatározott, de kétségkívül politikai befolyást is magában foglaló brit javaslatot. Churchill álláspontját nyilvánvalóan a hagyományos Földközi tengeri és görögországi brit érdekeltség határozta meg, melynek megőrzése érdekében elfogadta a katonailag
egyébként is nehezen ellensúlyozható balkáni szovjet erőfölényt. Az amerikai külpolitikát ebben az időszakban még – minden fenyegető jel ellenére – a Szovjetunió szövetségesi státuszának fenntartása, a brit „birodalmi” érdekekkel szembeni bizalmatlanság, valamint továbbra is a katonai hatékonyság logikája vezérelte. (A megállapodás – mint említettük – Sztálin
ellenállása miatt ekkor nem jött ugyan létre, az egyezkedés stációi azonban pontosan érzékeltetik a térség nagyhatalmi érdekviszonyait.)
Az amerikai és brit diplomácia a várható szovjet dominancia ellenére az 1943-as moszkvai
külügyminiszteri értekezleten született megállapodás alapján aktívan részt kívánt venni a román fegyverszüneti feltételek kialakításában. Az 1943-as megállapodás alapján Londonban
felállított Európai Tanácsadó Bizottság (European Advisory Commission) egyik legfontosabb
feladata ugyanis éppen a még háborúban álló tengely-hatalmakkal elfogadtatandó fegyverszüneti feltételek kidolgozása lett volna.212 Ez alapján küldte meg a State Department Winant
londoni amerikai nagykövetnek – egyben képviselőjének az Európai Tanácsadó Bizottságban – a román fegyverszünetre vonatkozó előzetes javaslatait.213 E javaslatok még alapvetően a háromoldalú szövetségi rendszer elveit tükrözik vissza odáig menően, hogy mind az
aláíró felek, mind pedig a megszállásban részt vevő országok között egyenrangú félként említik az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát is. A tervezet indoklása mind román-orosz,
mind pedig a román-magyar területi viták kapcsán ellenzi a végső területi rendezést megelő212
213
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legző vagy előrevetítő döntések szerepeltetését a szövegben jelezvén, hogy minden vitatott
kérdést a későbbi átfogó területi rendezés tárgyának kell tekinteni. A britek úgyszintén előkészítettek egy 27 pontos szövegjavaslatot, azonban a Foreign Office nem kívánt kezdeményezőleg fellépni a Tanácsban ebben a kérdésben arra hivatkozva, hogy a szovjet félnek kell
megtennie a kezdeti lépéseket. A londoni szovjet nagykövet, Guszev viszont moszkvai utasítás híján nem kívánta az Európai Tanácsadó Bizottságban megtárgyalni a román fegyverszüneti feltételek kérdését, mely így nem is e testület döntésének eredményeként nyerte el
végső formáját.214
A szovjet fél 1944 márciusában eljuttatta a Romániával megkötendő fegyverszünetre vonatkozó előzetes javaslatait Londonba és azon keresztül Washingtonba. Ezeket a fegyverszüneti javaslatokat elemezve az amerikai vezérkar egyértelműen leszögezte: bár a romániai
fegyverszüneti javaslatok nyilvánvaló szovjet dominanciát jelentenek, ez azonban katonai
szempontból teljes mértékben logikus, hiszen – analóg módon az olaszországi helyzettel –
egyedül ők vannak jelen katonailag a térségben, így kizárólag ők képesek a fegyverszünet
érvényesítésére.215 A State Department dél-európai osztályán ugyanakkor kívánatosnak tartottak volna legalább egy jelképes amerikai részvételt Románia megszállásában. A szovjet
javaslatokkal szemben megfogalmazott legkomolyabb amerikai kifogások területi vonatkozásúak voltak, a State Department ugyanis ellenzett minden végleges döntést vagy azt előidéző katonai helyzet kialakítását Besszarábiában és különösen Észak-Bukovinában. A State
Department véleménye szerint a szovjet fél által igényelt Besszarábia és Észak-Bukovina
helyzetét népszavazás útján, Erdély jövőbeni sorsát pedig a fegyverszüneti megállapodás
helyett a békeszerződés(ek)ben kellett volna rendezni216. A katonai megfontolások – Románia mielőbbi kivonása a háborúból – azonban felülírták ezeket az elképzeléseket. Az amerikai külügyminisztérium érintett területi osztálya 1944. április 11-i memorandumában egyértelműen leszögezi: az előterjesztett szovjet javaslat abból az előfeltételből indul ki, hogy a Románia elleni háború a Szovjetunió saját ügye, így a fegyverszüneti javaslataik sem szövetséges vagy háromoldalú álláspontot tükröznek.217 Végeredményben mind a State Department,
mind pedig a Foreign Office arra a következtetésre jutott, hogy a Románia területét először a
Vörös Hadsereg fogja elérni, így a fegyverszünet feltételeinek megállapításában a fő szerep
a Szovjetunióra hárul majd.218 Churchill 1944 áprilisában elérte Molotovnál, hogy Nagy-Britannia a fegyverszünet után politikai képviseletet is tarthasson fenn Romániában csakúgy,
ahogy a Szovjetunió Olaszországban.219 Ennek a – később gyakran hivatkozott és a szovjet
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fél által be is tartott – ígéretnek a fejében az Egyesült Államok és Nagy-Britannia 1944 áprilisában végül – kisebb módosításokkal – hozzájárult az előzetes szovjet fegyverszüneti javaslatokhoz.220
Román oldalról a fegyverszüneti tapogatózások párhuzamosan több vonalon és több csatornán indultak meg 1943-ban. Az Antonescu-féle kormány éppúgy felismerte a németek oldalán vívott háború folytatásának kockázatait, mint a kormány és az ellenzéki pártok, s a titkos
előkészítő tárgyalások során mindhárom fél – csakúgy mint a magyar békeelőkészítők – abból a tévesnek bizonyult feltevésből indult ki, hogy Románia valamelyik nyugati szövetséges
előtt is leteheti a fegyvert. A szövetségesek viszont az 1943. októberi moszkvai külügyminiszteri értekezleten megállapodtak abban, hogy az ellenséges országok kapitulációjáról
csak a ténylegesen hadban álló fél tárgyalhat. Mivel pedig Teheránban alapvetően eldőlt,
hogy komolyabb balkáni invázióra nem kerül sor, a román fegyverszünetről is érdemben
csak a Szovjetunió képviselőivel lehetett – volna – tárgyalni. Mihai Antonescu külügyminiszter megbízásából 1943 végén Stockholmban kezdődtek tárgyalások a szovjet diplomácia ottani képviselőjével, azonban az Antonescu-rendszer augusztusi bukásáig ezek a tárgyalások
meddők maradtak a Besszarábia és Észak-Bukovina visszacsatolására vonatkozó szovjet
igények miatt.221 Az ellenzéki pártok – különösen a legnagyobb befolyással rendelkező, Iuliu
Maniu vezette Nemzeti Parasztpárt – küldöttei Ankarában és Kairóban keresték a kapcsolatot a szövetségesekkel Barbu Ştirbey herceg, majd Constantin Vişoianu közvetítésével. Ezek
a tárgyalások alapvetően két fő ok miatt bizonyultak eredménytelennek: a szovjetek a kellő
társadalmi támogatottságot hiányolták a román tárgyaló fél mögül, a másik oldal viszont a
közvetlenül a Szovjetunióval kötendő fegyverszünet gondolatát vonakodott elfogadni.
Az Antonescu-rezsim végül a fenyegető német katonai jelenlét és a Szovjetuniótól való félelem miatt nem vállalkozott a fegyverszünet megkötésére. 1944 augusztusára azonban a hadi
események már nem csak a román katonai ellenállást, de a Conducator rendszerét is elsöpörték.
Malinovszkij 2. és Tolbuhin 3. Ukrán Frontja 1944. augusztus 20-án áttörte a német és román védelmi vonalat a Prut mentén, két nap múlva bevették Iaşit, Kisinyovnál pedig 15 német hadosztályt kerítettek be. Alig három nap alatt a teljes német-román védelmi vonal felbomlott. A katonai összeomlás az Antonescu-rezsim azonnali bukását is jelentette: Mihály
román király letartóztatta Antonescut, fegyverszünetet kért a szövetségesektől és 25-én hadat üzent Németországnak. A sikeres puccs és az átállás után Constantin Sănătescu vezetésével többségében katonatisztek alkotta kormány alakult a Nemzeti Liberális Párt, a Nemzeti
Parasztpárt, a Romániai Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt kisebbségi részvételével. Az augusztus 29-én Moszkvába érkezett román fegyverszüneti delegációt a kommu220

Lundestad: The American non-policy…i.m. 226.
Nagy-Mihály Zoltán - Vincze Gábor (szerk.): Autonomisták és centristák. Észak-Erdély a két román bevonulás
között (1944. szeptember-1945. március). Erdélyi Múz. Egyes., Csíkszereda, 2004.
221

67

nista Lucretiu Pătrăşcanu vezette a szovjet féllel folytatandó tárgyalásokon vélt kedvezőbb
fogadtatás reményében.222
Egy nappal a román delegáció megérkezése előtt, augusztus 28-án a brit fél is előterjesztette saját, az áprilisban elfogadott szovjet szöveget módosító indítványát, melyben először
szerepel a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felállítására vonatkozó javaslat.223 A britek az
Európai Tanácsadó Bizottságban kidolgozott bolgár fegyverszüneti javaslat alapján szövegezték meg tervezetüket, hiszen Bulgária ekkor még nem állt hadban a Szovjetunióval, s így
az egyezmény előkészítése is a formálisan hadban álló nyugati szövetségesek feladatának
tűnt. A szovjet fegyverszüneti tervezetek nem tartalmaztak konkrétumokat az ellenőrzési mechanizmus szervezetét, jogosítványait és hatáskörét illetően, habár egy meghatározatlan feladat- és hatáskörű, bizonyos ellenőrzési funkciókat gyakorló bizottság felállítását kilátásba
helyezték.224 A Foreign Office a javaslatok benyújtásával egyidőben azt az utasítást adta Sir
Archibald Clark Kerr moszkvai brit nagykövetnek, hogy érje el Moszkvában a brit képviselet
lehetőségét a felállítandó romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottságban.225 Clark Kerr-t egyúttal annak képviseletével is megbízta a brit külügyminisztérium, hogy Nagy-Britannia nem a
fegyverszüneti egyezményben, hanem későbbi tárgyalások során kívánja rendezni a jóvátétel kérdését. A brit álláspont szerint a megállapított összeg túlzott volt, ráadásul ez a megoldás ellentétben állt azon alapelvvel, mely szerint a jóvátételi ügyeket csak komplex egységként, annak minden összetevőjét és következményét mérlegre téve, a fegyveres harcok lezárulta után szabadott volna rendezni. Különösen irritálta a Foreign Office-t Moszkva újsütetű
ragaszkodása a számszerűsített jóvátételi összeghez, hiszen Sztálin az olasz minta szerinti
rendezést 1944 tavaszán látszólag már elfogadta.226 A brit módosító javaslatokkal a State
Department alapvetően egyetértett, hiszen az amerikai kormány – a kialakuló szovjet hegemónia óvatos ellensúlyozására – szintén a fegyveres harcok lezárulta utánra kívánta halasztani a jóvátétel konkrét összegének meghatározását227, a romániai politikai képviseletre pedig
szintén igényt tartott.228 A szovjet fél az angolszász országok romániai politikai képviseletére
vonatkozó igényét már az 1944. márciusi egyeztetések során elfogadta, s ezt az álláspontját
– szemben a jóvátételi összeg ügyével – később sem revideálta.

222

A delegáció tagja volt még a korábbi két román békeközvetítő, Ştirbey és Vişoianu, az augusztusi puccs egyik
főszereplője, Dămăceanu tábornok, illetve Ghită Pop parasztpárti politikus és Ion Christu diplomata. Nagy-Mihály
Zoltán – Vincze Gábor: i.m. 30.
223
FRUS, 1944. Vol. IV. 199.
224
FRUS, 1944. Vol. IV. 212.
225
Mezei: i.m. 19.
226
Quinlan: i.m.: 106.
227
Lundestad: The American non-policy…i.m. 226-227.
228
Az amerikai külügyminiszter, Cordel Hull augusztus végén saját moszkvai nagykövetét, Harrimant is arra utasította: képviselje országának igényét a politikai képviseletre Romániában.FRUS, 1944. Vol. IV. 199-201.

68

Moszkva 1944. augusztus 31-én ismertette a román fegyverszünetre vonatkozó javaslatait
Londonnal és Washingtonnal.

229

A 17 pontos szovjet javaslat tartalmazta a vitatott 300 millió

dolláros jóvátételi összeget, az 1940. június 28-i egyezmény230 szerinti szovjet-román határ
visszaállítását, valamint a bécsi döntés érvénytelenítését és Erdély (teljes egészében, vagy
nagyobb részben) Romániához való visszatérését azzal a kikötéssel, hogy a végső döntést
ebben a kérdésben a békeszerződéseknek kell kimondania.231
Az előzetes háromoldalú tárgyalásokon a brit delegáció – a szovjetek fél megrökönyödésére
– számos javaslattal, kérdéssel, módosító indítvánnyal állt elő. Ezek a javaslatok elsősorban
a román jóvátétel összegének meghatározását, illetve a döntés elhalasztását, a brit képviseletnek az Ellenőrző Bizottságban betöltött szerepét – különösen a román hivatalos szervekkel fenntartott kapcsolatait és az országban való szabad mozgását –, illetőleg Erdély kérdését érintették.232 A Harriman-vezette amerikai tárgyalódelegáció viszont alapvetően abból a
feltételezésből indult ki, hogy a szovjet fél saját ügyének érzi a fegyverszüneti feltételek kialakítását, amit – saját álláspontjának leszögezése mellett – tudomásul is vett. Habár mind a jóvátételi kérdésekben, mint a területi viták kezelésében egyetértés mutatkozott a két nyugati
delegáció álláspontja között, Hull amerikai külügyminiszter általában előzetesen jóváhagyta a
szovjet követelések elfogadását, amennyiben a State Department álláspontjának tisztázása
kevésnek bizonyult volna. A jóvátétel kérdésében például Hull 1944. szeptember 9-én kelt,
Harriman-nek címzett utasításában kifejtette: kormánya csak egy átfogóbb, nemzetközi jóvátételi rendszer keretében tartja kívánatosnak a konkrét összegeket meghatározni, de a szovjet fél hajthatatlansága esetén hozzájárul a szovjet javaslatban megfogalmazott számszerűsített összeghez is.233 Ugyancsak óvatos és eredménytelen kísérletet tett az amerikai fél a
fegyverszüneti egyezmény XV., az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát
folytató szervezetek feloszlatásáról szóló pontjának szövegezése során: Molotov a Szovjetunió közvetlen szomszédságára és nagyobb érintettségére hivatkozva nem volt hajlandó a
szövegből törölni a „különösen Szovjetunióval szemben” szövegrészt.234
A State Department álláspontját a román fegyverszüneti tárgyalásokon több tényező együttesen motiválta. A szovjet igények és közvetlenebb érdekeltségek akceptálása mellett a fegy229
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verszünet mielőbbi megkötésében látták a romániai helyzet stabilizálódásának a kulcsát,
amit nem a szovjet és nem is a román, hanem elsősorban a brit fél tárgyalási taktikája hátráltatott.235 Ez a késlekedés az amerikai diplomácia szerint komolyabb veszélyeket rejtett magában az esetlegesen hátrányosabb szövegezésű egyezmény megkötésénél, mivel a szovjet
megszálló csapatok egyoldalú akcióinak így még nehezebb volt gátat vetni.236 Megkönnyítette az Egyesült Államok számára a domináns szovjet szerep tudomásulvételét a fegyverszüneti tárgyalásokon és az ezt követő hónapokban az a tény is, hogy mindkét Stanatescu-kormányt, és az ezt követő Radescu-kabinetet is többé-kevésbé reprezentatívnak, s így elfogadhatónak tekintették.237
A román fegyverszüneti tárgyalások – melyeken Clark Kerr brit és Averell Harriman amerikai
nagykövetek is részt vettek – valójában kevés módosítást eredményeztek az eredeti szövegjavaslathoz képest. Az egyezmény feltételeinek a román delegációval való megismertetésére
és véglegesítésére összesen három hivatalos és egy személyes találkozó keretei között került sor, ebből azonban az első, szeptember 10-i alkalommal valójában csak az egyezmény
szövegét adta át Molotov a román delegációnak.238 Harriman a tárgyalásokat utólagosan úgy
írta le jelentésében, melyen Molotov pontról pontra meghallgatta a román delegáció kifogásait és javaslatait, majd amikor úgy érezte, elég sok időt beszéltek már, vita nélkül áttért a
következő pontra.239 Ez ugyan leegyszerűsítőbb megállapítás, mint amit az eredeti jegyzőkönyvek mutatnak, de az érdemi kérdésekben kétségkívül nem engedett teret a vitának az
üléseket vezető Molotov.240 A román delegáció a legérzékenyebb pontban, a jóvátétel kérdésében igyekezett némi enyhítést elérni, vagy legalább a feltételek későbbi felülvizsgálatának
ígéretét megszerezni, a szovjet delegáció vezetője azonban Románia háborús szerepére és
elkésett kiugrására hivatkozva érdemi vitának itt sem engedett teret. A SZEB működésének
időbeli korlátait az eredeti javaslat nem említette, ebben a kérdésben sikerült a román delegációnak egy szimbolikusnak tekinthető engedményt elérni. Molotov hajlandó volt újrafogalmazni a XVIII. cikkelyt kiegészítve azzal a fél mondattal, mely egyébként a fegyverszüneti ellenőrzés logikájából is következett, nevezetesen hogy a SZEB mandátuma a békeszerződés
megkötéséig érvényes.241
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Mind az Egyesült Államokban, mind Nagy Britanniában elvi kérdésnek tekintették képviseleteik Romániában való szabad mozgását és a közvetlen kapcsolattartás jogát a román kormányszervekkel. Ez utóbbi kérdésben Harriman – Hull külügyminiszter korábbi utasítása
alapján – szeptember 6-i tanácskozásukon bejelentette Molotovnak az amerikai politikai képviselet felállításának igényét. A meglepett Molotov sietett leszögezni, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételét nem tekinti aktuális kérdésnek, minden egyéb politikai kapcsolattartás pedig kizárólag az Ellenőrző Bizottságon keresztül történhet majd.242 A nyugati képviselők részvételét a SZEB-ben csak szeptember 11-én hagyta jóvá Molotov.243 A nyugati delegációk jogosítványaival kapcsolatban a szovjet külügyi népbiztos kétséget sem hagyott: „az Ellenőrző
Bizottság végrehajtó funkciói a szovjet képviselőket illetik meg, mivel ők rendelkeznek a
szükséges végrehajtó mechanizmussal. […] A bizottság többi képviselőjének a feladata – az
olaszországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságban betöltött szovjet szerephez hasonló módon – a kapcsolattartás lesz kormányaik és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság között”.244 A
szovjet javaslat szerint a nyugati felek politikai képviseletét a SZEB-misszión belül kellett volna megoldani, mely így a szovjet katonai hatóságok alárendeltségébe került volna.
A Foreign Office szintén elvi kérdésnek tekintette, hogy politikai képviseletén keresztül közvetlen kapcsolatot tarthasson fenn a román kormányszervekkel. Visinszkij külügyi népbiztoshelyettes viszont szeptember 20-án azt közölte az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviselőjével, hogy összesen öt-öt fővel képviseltethetik magukat a SZEB-ben, akik kizárólag a
Bizottság magas rangú orosz tagjain keresztül érintkezhetnek a román tisztségviselőkkel és
csak szovjet engedéllyel utazhatnak az országon belül.245 A brit külügyminisztérium elfogadhatatlannak tartotta képviseletének szovjet szándékok szerinti korlátozását, s ezúttal maga is
az itáliai precedensre alapozta romániai igényeit. A szovjet kormány, mint láttuk, hasonló
okokból vette fel egyoldalúan a diplomáciai kapcsolatokat a Bonomi-kabinettel 1944 márciusában, s erre hivatkozva szeptember 22-én a brit kormány is bejelentette a SZEB-től független politikai képviselet alakításának tényét.246 A szovjet kormány válaszát meg sem várva,
szeptember 26-ától kezdve megérkeztek a brit delegációk Romániába, Visinszkij pedig október 1-jén tudmásul vette J. Le Rougetel politikai megbízotti kinevezését.247 Az egyszerre óvatosabb és passzívabb Egyesült Államok számára a makacs brit külpolitika kitaposta az utat:
a következő hónapban a State Department Burton Y. Berry korábbi törökországi amerikai
konzul vezetésével külön politikai missziót küldött Bukarestbe.248
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A román fegyverszüneti egyezményt 1944. szeptember 12-én Moszkvában írta alá a szövetséges kormányok nevében a iasi-kisinyovi áttörés egyik irányítója, a SZEB kijelölt elnöke,
Rogyion Jakovlevics Malinovszkij marsall. Román részről a kormány és a főparancsnokság
nevében a delegáció vezetője, Lucretiu Pătrăşcanu, valamint Dămăceanu tábornok, Ştirbey
herceg és Ghită Pop szignálta az egyezményt.249
A Romániával kötött fegyverszüneti egyezmény összes, korábban az angolszász tárgyalópartnerek részéről vitatott érdemi pontjában a szovjet álláspont tükröződik: a román határt az
1940. június 28-i szovjet-román egyezmény szerint állítja vissza, kimondja a hat év alatt fizetendő 300 millió dolláros jóvátételi kötelezettséget250, az ellenséges beállítottságú és ezért
betiltandó szervezetek tekintetében kiemeli a Szovjetunióval szembeni propaganda tilalmát,
a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot pedig a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság általános irányítása alá helyezi. A SZEB felállításáról rendelkező XVIII. cikk és a függelék vonatkozó pontja sem tesz említést a Bizottság összetételéről és az angol-amerikai részvételről,
előbbi mindössze annyit állapít meg, hogy a testületet a „szövetséges hatalmak nevében eljáró szövetséges (szovjet) főparancsnokság” irányítja. A függelék vonatkozó pontja kötelezi
még a román kormányszerveket a SZEB minden, a fegyverszüneti Egyezményből következő
utasításának végrehajtására, illetőleg megállapítja, hogy a bukaresti székhelyű SZEB különböző szekciókat és szervezeteket hoz létre, valamint vidéki megbízottakat küld az ország különböző területeire.
A moszkvai amerikai nagykövet, Averell Harriman 1944. szeptember 15-én kelt feljegyzésében251 – az egyezmény konkrét szövege, de főleg a fegyverszüneti tárgyalásokon tapasztalt
orosz attitűd alapján – meglehetősen borús képet fest a kialakuló romániai helyzetről. Az
egyértelmű gazdasági befolyás, valamint az orosz szempontokkal szemben „megértőnek” bizonyuló politikai erők közvetlen támogatásának lehetősége a diplomata szerint szűkre szabja
a nyugati képviseletek lehetőségeit. A fegyverszüneti egyezménynek az „Egyesült Nemzetekkel, de különösen a Szovjetunióval” szemben ellenséges szervezetek betiltására vonatkozó 15. cikkelye Harriman jóslata szerint minden bizonnyal a rendőri hatóságok közvetlen
orosz érdekek szerinti irányítását fogja eredményezni.
1944. szeptember végén a szovjet kormány tájékoztatta nyugati szövetségeseit a SZEB
szovjet részlegének szervezetéről.252 Ez alapján a SZEB elnöke a 2. Ukrán Front főparancsnoka, Malinovszkij marsall lett, aki mellé az alelnököt (kezdetben Vinogradov altábornagyot,
akit 1946-ban Szuszajkov vezérezredes váltott fel), egy politikai tanácsadót, két segédtisztet
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(Bogdanko ellentengernagyot és Szidorov ezredest), valamint a személyzeti főnököt (Vasziljev vezérőrnagyot) rendeltek.253 A Bizottságon belül hat önálló részleget (Politikai, Adminisztratív, Gazdasági, Katonai, Hajózási és Légügyi Részlegeket) hoztak létre.
A szovjet kormány tudomásul vette tehát az angol és amerikai politikai delegációk kinevezését, a SZEB-be delegált missziók létszámának meghatározásakor viszont – legalábbis kezdetben – öt-öt főben próbálta maximálni a nyugati képviseletek létszámát. A SZEB megalakulása előtt a szovjet fél tételesen rögzítette az angolszász missziók tagjainak jogosultságait.254 Ez alapján a brit és amerikai képviselők szóbeli és írásbeli információkat kaphattak az
önálló osztályok vezetőitől, előterjeszthették kormányaik javaslatait a fegyverszünet teljesítésével kapcsolatban, az összekötő tiszteken keresztül betekintést nyerhettek a SZEB tevékenységével kapcsolatos dokumentumokba, és részt vehettek az egyes osztályok konferenciáin, megbeszélésein. Vidékre viszont már csak a SZEB elnökének előzetes engedélyével
és egy orosz összekötő tiszt kíséretében utazhattak, a román kormányszervekkel pedig csak
a SZEB szovjet vezetésén keresztül tarthattak kapcsolatot. Az egyes delegációk létszámának megemeléséről végül megállapodás született a három szövetséges kormány között, a
fenti jogköröket azonban végeredményben minden fél tudomásul vette.
Miután az önálló politikai delegációk felállításának kérdése eldőlt, az Egyesült Államok egy
helyi tapasztalatok nélküli légvédelmi parancsnokot, Cortland Van Schuyler dandártábonokot
nevezett ki az amerikai katonai misszió vezetőjévé.255 Kinevezése után Schuyler egy tizenöt
tisztet és harminc közlegényt tartalmazó kontingenst állított össze, melyhez később még két
tiszt és két közlegény csatlakozott a Hajózási Részleg munkájának segítésére, a State Department pedig további egy tisztet és két közlegényt delegált a katonai szállító gépek személyzetéül.256 (Schuyler egy későbbi, 1945 szeptemberében készült jelentése szerint az
amerikai misszió akkor 17 tisztből és 32 közlegényből állt.257) A misszió vezetője által kialakított szervezeti struktúra (lásd az 5. sz. mellékletet!) szolgált alapul a későbbiekben felállítandó bulgáriai és magyarországi amerikai katonai delegációk felállításánál is. Az amerikai
misszió kijelölt vezetője Casertán, a mediterrán hadszíntér angol-amerikai főparancsnokságán keresztül jutott el Romániába. Indulása előtti megbeszélése McNarney tábornokkal, a
hadszíntér amerikai parancsnokával jól jellemzi az Egyesült Államok katonai szerepvállalási
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hajlandóságát a térségben. Schuyler visszaemlékezései szerint McNarney rövid, de emlékezetes megbeszélésüket így zárta: „Nos, Schuyler, egyedül lesz Romániában, úgyhogy ne kerüljön bajba. Ha mégis ez történne, ne számítson arra, hogy megyek és kihúzom a csávából.
Nincsenek fölösleges csapataim, és ha lennének is, természetesen nem vetném be őket Romániában.”258
Az amerikai katonai missziót, valamint közlekedési eszközeit, hírközlési berendezéseit és
egyéb ellátmányait szállító repülőgépek 1944. november 25-én landoltak Bukarest mellett,
következő nap pedig a misszió vezetője átadta az amerikai hadügyminisztériumtól származó
megbízólevelét Vinogradov altábornagynak, a romániai SZEB alelnökének.
Nagy-Britannia 1944. szeptember 25-én nevezte ki Donald F. Stevenson helyettes légimarsallt a brit katonai misszió vezetőjévé, aki szeptember 25-én megérkezett Bukarestbe. Pár
nap múlva követte őt missziójának többi tagja, így a teljes brit delegáció összesen 260 tisztet
és közlegényt számlált. Ebben a számban – melyről az amerikai delegáció vezetője tájékoztatta a War Department-et259 – minden bizonnyal a teljes diplomáciai és katonai misszió benne foglaltatik, hiszen egyéb források a katonai delegáció létszámát alacsonyabbra teszik.
Ernest Bevin brit külügyminiszter 1945 októberében arról tájékoztatta a londoni képviselőházat, hogy a romániai brit katonai misszió összesen 36 tisztből és körülbelül 150 közlegényből
áll, a politikai missziónak pedig 19 tagja van.260
A romániai SZEB szovjet katonai részlege 1945 márciusában 44 fős volt, az év végén pedig
öt segédtiszttel és öt főnyi egyéb rangú személyzettel kiegészülve alkotta az összesen 54
fős keretet.261 (Mindez nyilvánvalóan csak a szovjet részleg központi apparátusa volt, az
amerikai és brit missziókhoz képest tapasztalható aránytalanság arra vezethető vissza, hogy
a szovjet SZEB-delegáció nyilvánvalóan támaszkodhatott a Vörös Hadsereg megszálló csapatainak apparátusára és technikai infrastruktúrájára.)
A romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság tevékenységéről az eredeti orosz források hiányában csak közvetett, román és nyugati források alapján alkothatunk képet. 2009 tavaszán
némiképp hasonló helyzetben vagyunk, mint Schuyler dandártábonok 1947 októberében. A
misszióvezető ekkor kelt összegző jelentésében ugyanis leszögezi: kísérletet sem tehet a
SZEB működésének átfogó ismertetésére, mivel romániai jelenlétük két és fél éves időtartama alatt – minden tiltakozásuk ellenére – soha sem voltak kellően informálva a bizottság
alapvető tevékenységéről sem.
Az angol és amerikai katonai missziók vezetői megérkezésük pillanatában szembesültek jelenlétük elsődleges céljának, országaik gazdasági érdekeltségei biztosításának nehézségeivel, egyúttal pedig bemutatkozó látogatásán Schuyler mindjárt éles vitába is keveredhetett
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Vinogradov elnökhelyettessel. Az amerikai delegáció Bukarestbe érkezésének másnapján,
1944. november 26-án már hírt kapott ugyanis arról, hogy orosz csapatok hatoltak be Ploiestiben egy amerikai tulajdonú olajtársaság (Romano-Americana) épületeibe és megkezdték a
csővezetékek és egyéb felszerelések elszállítását.262 A szovjet részről hadizsákmánynak tekintett felszerelések ügyében a delegációvezetők szintjén nem sikerült egyezségre jutni, Vinogradov pedig nem volt hajlandó a SZEB napirendjére tűzni a kérdést. Pedig az amerikai
olajipari érdekeltségek korántsem voltak elhanyagolhatóak: a világháború előtt Románia olajtermelésének 13%-a amerikai ellenőrzés alatt állt.263 Mivel a kérdésben a SZEB szintjén nem
sikerült egyezségre jutni, a következő év tavaszán az amerikai külügyminisztérium által delegált szakértő csatlakozott a romániai diplomáciai misszióhoz, azonban eredményeket – több
hónapos tárgyalássorozat után – neki sem sikerült elérni. A kérdés ilyen formán megoldatlan
maradt egészen a potsdami konferenciáig, ahol két testületet – egy angol-román és egy
amerikai-román bizottságot – állítottak fel a nyugati olajérdekeltségeket ért károk kivizsgálására.264 Az egyes romániai olajtársaságokban – Astra Romana, Stela Romana – szintén érdekelt Nagy-Britannia még határozottabban próbált fellépni Moszkvában a berendezések leszerelése ellenében. November 3-án Kirk éles hangú jegyzékben tiltakozott Visinszkijnél a
nyugati tulajdonúnak tekintett olajipari berendezések elszállítása miatt, különösképpen nehezményezve azt, hogy a fennálló szövetségesi viszony ellenére mindezt az angol és amerikai fél előzetes hozzájárulása, sőt tudomása nélkül teszik az orosz katonai hatóságok.265
Harriman távollétében Kennan moszkvai amerikai ügyvivő önhatalmúlag csatlakozott a brit
állásponthoz, bár a State Department ekkor még nem alakított ki szilárd álláspontot ebben a
kérdésben. (Igaz, pár nap elteltével jóváhagyta Kennan fellépését.) Visinszkij az angolszász
diplomaták tiltakozására kifejtette kormánya azon álláspontját, mely szerint valójában német
tulajdonról volt szó, ez az állítás azonban teljes mértékben ellentmondott a romániai SZEB
brit misszióján keresztül beszerzett információknak.266
Összességében az angol és amerikai tulajdonú olajipari berendezések elszállításával kapcsolatban az Egyesült Államok – saját moszkvai diplomatái javaslatainak ellenében is267 –
némiképp kompromisszumkészebb álláspontot foglalt el, mint Nagy-Britannia. Utóbbi álláspontja szerint bizottságok és tárgyalások helyett a szállítások azonnali leállítása és a jogtalanul megszerzett javak visszaszolgáltatása lett volna az egyetlen megoldás a konfliktusra.268
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Végeredményben a nyugati SZEB-missziók felemás eredményeket értek el a brit és amerikai
tulajdonok és érdekeltségek védelmében: számos esetben teljesen eredménytelenek maradtak a tiltakozások, legtöbb esetben pedig csak hosszas tárgyalások és akár több éves halasztás után sikerült többé-kevésbé helyreállítani a nyugati érdekeltségeket. A kétoldalú bizottságok tevékenysége végeredményben alig hozott eredményt, a szovjet gazdasági befolyás pedig az olajérdekeltségek megszerzésével tovább erősödött.269 Mindennek rögzítésére
az amerikai delegáció vezetője a békeszerződés ratifikációja alkalmával, tehát a Bizottság
tevékenységének megszűnésekor tételes jegyzékben rögzítette a megoldatlan amerikai tulajdonjogi sérelmeket.270
1945 januárjában az amerikai és a brit SZEB-misszió először szembesült azzal a – később
Bulgáriában és Magyarországban is általánossá lett – gyakorlattal, mely szerint az orosz fél
a szövetségesekkel való előzetes konzultáció vagy tájékoztatás nélkül adott ki a Bizottság
nevében utasításokat a román kormányszervek számára. Mindez pedig ekkor nem kisebb
horderejű kérdésben történt, mint a romániai németek szovjet munkatáborokba hurcolásának
épp megkezdődött processzusa. 1944 január elején a SZEB amerikai missziója román forrásokból értesült arról271, hogy a német származású – elsősorban szász és sváb – román állampolgárok közül a 17-45 év közötti férfiakat és a 18-30 év közötti nőket szovjet munkatáborokba szállítják.272 A SZEB január 12-i ülésén Schuyler tábornok kormánya nevében élesen tiltakozott egy ilyen nagyságrendű döntés előzetes konzultációk nélküli meghozatala és
a tájékoztatás elmulasztása ellen. Vinogradov visszautasította a deportálások leállítására vonatkozó követelést mondván, a Moszkvából érkezett utasítást nem jogosult felülbírálni. Mivel
a SZEB szintjén megoldást nem sikerült találni a németek deportálásának kérdésére, Schuyler a War Departmenthez terjesztette fel a kérdést, de a kitelepítéseket az elkövetkező három hétben sem sikerült leállíttatni. 1947 végéig, a békeszerződés életbe lépéséig a munkatáborba szállított romániai németek közül alig pár ezren tértek haza Romániába.273
A gazdasági ügyekhez hasonlóan a romániai SZEB működésének első időszakában a brit
külpolitika és annak helyi delegátusai a politikai kérdésekben is határozottabban léptek fel a
szovjet törekvésekkel szemben, mint tették ezt az amerikai oldalon.
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Az 1945. februári jaltai találkozó idején egyértelműen megmutatkoztak már a romániai és a
bulgáriai ellenőrző bizottságok működésének nyugati szempontból rendkívül kedvezőtlen tapasztalatai, ugyanakkor az ott megtárgyalt kérdések mellett eltörpültek a balkáni problémák.
A tárgyalásokra készült amerikai előkészítő tanulmány megállapította, hogy az olasz mintára
felállított bizottságok „fordított előjellel” működnek, de érdemi változásokat, tényleges háromoldalú működési formát csak a háború végeztével kívánt érvényesíteni ezen a téren.274 A balkáni, de különösen a bolgár ügyekben a britek vállaltak vezető szerepet a konferencián jelezve azokat az anomáliákat – a SZEB egyoldalúságát és a nevében kiadott orosz intézkedéseket, a jugoszláv-bolgár együttműködéssel szembeni ellenállásukat, illetve a Görögországnak
fizetendő jóvátétel megoldatlanságát – melyeket feltétlenül orvosolni kívántak.275
1945 elején a romániai SZEB-ben is az angol fél mutatott nagyobb kezdeményezőkészséget
a növekvő kommunista befolyás elleni fellépésben. Az Anna Pauker és Gheorgiu-Dej hazatérése után aktivizálódott kommunista párt követelésére276 válaszul a britek által februárban javasolt közös nyilatkozathoz a State Department még nem járult hozzá, mivel azt egyelőre román belügynek tekintették, amiben a SZEB-nek nem kell eljárnia.277. A Radescu-kormányra
nehezedő növekvő nyomás azonban közelítette egymáshoz az angolszász álláspontokat,
amit jól tükröz az amerikai SZEB vezetőjének, Schuyler dandártábornoknak a romániai belpolitikai helyzetről szóló február 19-ei elemzése.278 Ebben a román belpolitikai válságot a fokozódó baloldali támadásokkal, a Nemzeti Demokratikus Frontnak és a baloldali sajtónak
nyújtott nyílt orosz anyagi és erkölcsi támogatással, a kormány tehetetlenségéről és ország
dezintegrációjáról szóló hírek terjesztésével magyarázza. A brit és az amerikai SZEB-miszszió a belpolitikai krízis elfajulását és a polgárháborús helyzet kialakulását megelőzendő egy,
a kormányt támogató és az erőszakos hatalom-átvételi kísérleteket elítélő közös nyilatkozati
javaslatot terjesztett elő a SZEB vezetőinek február 22-i ülésén.279 A közös nyilatkozat tervét
Vinogradov Moszkvába továbbította megfontolásra, ahonnan azonban hozzájárulás helyett
27-én Visinszkij érkezett „válaszul”.280 A szovjet külügyminiszter-helyettes pár napos nyomásgyakorlás után281 ultimátumban közölte Mihály királlyal: a Szovjetunió Petru Groza kor274
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mányfői kinevezését támogatja.282 Visinszkij „kormányváltó napjaiban” az angol és amerikai
SZEB-képviselők sem vele, sem Vinogradovval, sem pedig Vasziljev személyzeti főnökkel
nem tudtak kapcsolatba lépni, a március 1-jei SZEB ülésen pedig a szovjet fél nem kívánt
egyéb témát napirendre tűzni, mint az új elnökhelyettes, Szuszajkov vezérezredes bemutatását.283
Nem sokkal a Radescu-kabinet megbuktatása előtt Mihály román király édesanyjával együtt
az amerikai SZEB-missziónál kért menedékjogot arra az esetre, ha az események odáig fajulnának, hogy életük is veszélybe kerülne. Az amerikai külügyminisztériummal való konzultáció után Schuyler arról tájékoztatta az uralkodót, hogy amennyiben a zavargások veszélyes méreteket öltenek, számíthat menedékjogra, de csak a három szövetséges kormány
egyöntetű döntése alapján.284 (Végeredményben nem vált szükségessé a menedékjog igénybevétele, Mihály – 1948 januárjában történt emigrációba kényszerítéséig – Romániában maradt.)
Petru Groza nyers hatalomrajuttatása kétségkívül fordulópontja volt a korszak egyébként is
viharos romániai történelmének, melyhez az országban katonai és politikai misszióval is jelen lévő angolszász nagyhatalmak meglehetősen ellentmondásosan viszonyultak. Egy hónap sem telt el még ekkor a „három nagy” krími találkozója óta, s a felszabadított Európáról
szóló jaltai deklaráció elvei máris a legsúlyosabban sérülni látszottak. A román belpolitikai
krízis éleződése során a State Department és a Foreign Office közvetlenül és helyi képviselői útján is számos alkalommal tiltakozott az előzetes konzultációk nélküli és a lakosság szabad akaratnyilvánítását teljes mértékben annuláló belpolitikai döntések ellen, a jaltai deklaráció azonban széleskörű értelmezési lehetőségekre adott módot a szovjet kormánynak, és
számára semmiféle konkrét kötelezettséget nem írt elő. A küszöbön álló kormányváltással
kapcsolatban Visinszkij előzetesen leszögezte a bukaresti amerikai diplomáciai misszió vezetőjének: az új kormány reprezentativitása nem „mennyiségi”, hanem „minőségi” kérdés.285
Összességében a belpolitikai krízis mesterséges gerjesztése, a Radescu-kabinet leplezetlenül erőszakos eltávolítása és Groza nem kevésbé nyers hatalomra juttatása a jaltai deklarációra való hivatkozásokon és ismétlődő tiltakozásokon kívül nem késztette komolyabb ellenlépésekre a nyugati diplomatákat. Mindez mélyen gyökerezett az 1944. októberi Churchill-Sztálin egyezményben, melyhez annak informális jellege ellenére is lényegében mindkét
oldal szigorúan ragaszkodott. Churchill alig leplezett rezignáltsággal osztotta meg véleményét Roosevelttel 1945. március 8-án – két nappal a Groza-kabinet megalakulása után – a
romániai fordulatról. A brit miniszterelnök – elismerve a román kormányváltás erőszakos és
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megtévesztésen alapuló jellegét286 – kétséget sem hagy a Románia kontra Görögország alku
érvényessége tekintetében. Ahogy Sztálin minden egyéb meggyőződése ellenére tiszteletben tartotta az egyezményt a görögországi kommunistákkal és az ELASZ-szal287 vívott partizánharcok alatt, úgy Nagy-Britannia sem kívánta törésre vinni a dolgot a román belpolitikai
fordulat kapcsán. (A „görög alkura” egyébként a későbbiekben Visinszkij is előszeretettel hivatkozott a brit képviselőkkel folytatott megbeszélések során.)
A tartózkodó brit álláspont az amerikai külpolitikát is megkímélte egy határozottabb fellépés
kényszerétől Romániában. Ugyanakkor az Egyesült Államok és részben Nagy-Britannia –
visszafogott, vagy legalábbis az írott és szóbeli tiltakozásokon túl nem terjedő reagálását a
romániai eseményekre egyéb tényezők is befolyásolták. A State Department alapvetően tartotta magát a román belpolitikai ügyekbe való be nem avatkozás politikájához288, habár a reprezentatív kormány megalakítását a Groza-affér után a jaltai deklarációra hivatkozva időnként megpróbálta számon kérni.
Geir Lundestad érvelése szerint289 az amerikai hadvezetés és Roosevelt elnök továbbra is
messzemenően előnyben részesítette a katonai eredményesség szempontjait, ezért az európai háború lezárultáig nem is kívánta a szövetségesi viszonyt próbára tevő balkáni belpolitikai eseményeket különösképpen forszírozni. Roosevelt elnök március 11-én (öt nappal a
Groza-kabinet megalakulása után) kelt válaszában valóban a katonai megfontolások elsődlegességével érvel, ezt azonban a tényleges katonai indokok helyett sokkal inkább az orosz
érveléssel szembeni tehetetlenséggel indokolhatjuk.290
Minden bizonnyal sokkal többet nyomott a latban egy másik, mind az Egyesült Államok,
mind pedig Nagy-Britannia számára nagyságrendekkel fontosabb ország helyzetének rendezése, melyet semmiképp sem akartak a balkáni viták kiélezésével aláásni. Churchill és Roosevelt idézett üzenetváltásában teljes mértékben egyetértenek abban, hogy a Balkánon kialakult helyzet minden szempontból ellentmond a jaltai alapelveknek, ugyanakkor semmiképp sem akarták a Lengyelország körüli vitákat megzavarni Románia vagy Bulgária kérdésének túlhangsúlyozásával. Habár ezt a kérdést nem kívánták kiélezni, Roosevelt április 1-jei
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– halála előtt kevesebb mint két héttel kelt – levelében leszögezi, hogy a romániai eseményeket továbbra is a jaltai deklaráció szellemében tekinti rendezendőnek.291 A Roosevelt, és
különösen a Truman-adminisztráció a fegyveres harcok végleges lezárultával, tehát mikor a
katonai érvek hatályukat vesztik, kívánta ismét napirendre tűzni a balkáni rendezés kérdését.
Az 1945. május 8-án Moszkvában aláírt szovjet-román gazdasági egyezmények megkötése
után az Egyesült Államok már az összes kelet-európai kormányok között a legkevésbé elfogadhatóként tekintett a Groza-kabinetre, ezért Truman vissza is utasította Sztálin kezdeményezését a diplomáciai kapcsolatok felvételére.292
A State Department továbbra is ragaszkodott ugyanis ahhoz az elvi alapvetéshez, hogy az
Atlanti Charta és a jaltai nyilatkozat értelmében a kelet-európai kormányokat szélesebb koalíciós alapon, a lehetőségek szerinti legteljesebb politikai reprezentációt biztosítva kell átszervezni. Churchill Trumannál inkább hajlott volna a diplomáciai kapcsolatok felvételére, mivel álláspontja szerint a helyzetet a meddő tiltakozások és követelések helyett a békeszerződések előkészítésének a felgyorsítása és ezáltal a Vörös Hadsereg jelenlétének kiküszöbölése rendezhette volna.293 Az amerikai külpolitikában 1945 nyarán elsősorban taktikai jellegű
különbségek mutatkoztak a helyzet kezelését illetően. Trumannal ellentétben több befolyásos szakértő – mint Harriman nagykövet, Grew külügyminiszter-helyettes vagy a szovjetszakértő Charles Bohlen – is hajlott volna a brit taktikára, az elnök azonban ragaszkodott a
nem reprezentatív – vagy annak tekintett – kormányok elismerésének megtagadásához.294 A
potsdami konferencia határozata alapján Moszkva 1945. augusztus 6-án elismerte a Grozakormányt, ezt a lépést azonban ugyancsak a potsdami határozatokra, nevezetesen a kormányok nem reprezentatív jellegére való hivatkozással nem követte a nyugati elismerés. Byrnes
külügyminiszter a bukaresti amerikai politikai delegáció vezetőjének küldött, 1945. augusztus
11-én kelt táviratában az elismerés feltételéül egy szabad választásokon hatalomra került,
vagy pedig minden jelentős politikai erőt képviselő, reprezentatív kormány létrejöttét jelölte
meg.295 Az 1945 tavaszi állásponthoz képest kezdeményezőbbnek és elszántabbnak mutatkozó amerikai külpolitika bátorítólag hatott a román kormányt folyamatosan opponáló királyra
és a nem baloldali pártok vezetőire, nem elhanyagolható módon járulva hozzá ezzel az
1945. augusztusi válság kirobbanásához. Augusztus 20-án ugyanis Mihály király – miután
megismerte az Egyesült Államok kormányának álláspontját az aktuális romániai kormányról296 – lemondásra szólította fel Petru Grozát. Miután felszólítása eredménytelen maradt, a
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király tájékoztatta a bukaresti SZEB-missziók vezetőit döntésének okairól. E tájékoztatás birtokában Schuyler – brit támogatással – javaslatot tett Szuszajkovnak arra, hogy a kialakult
krízis ügyében teendő lépéseket egy bizottsági ülésen vitassák meg.297 Az augusztus 23-án
megtartott ülésen Szuszajkov visszautasította a kormány menesztésének szándékát kifejezve a Szovjetunió elégedettségét a kormány tevékenységével, egyúttal pedig a romániai belpolitikai krízisért az angol és az amerikai missziókat tette felelőssé.298
Potsdam után alapvetően nem változott meg a Romániával kapcsolatos nyugati álláspont,
mivel az aktuális román kormányt továbbra sem tekintették demokratikus alapon álló, reprezentatív kabinetnek. Ami viszont megváltozott, az ennek az álláspontnak a nyílt képviselete
volt, amit egyes román belpolitikai tényezők – elsősorban a király és a jobboldali pártok vezetői – nem véletlenül éreztek egyfajta felhívásnak a kormány megbuktatására. A korábban
említett két tényező, mely visszafogottabbá tette az amerikai és a brit diplomáciát a balkáni
ügyekben – a háborús helyzet és a lengyel kormányalakítás kérdése – ekkorra érvényét
vesztette: az európai háború véget ért és megállapodás született a lengyel kormány ügyében
is.299 Ez a „megkeményedő” amerikai álláspont nem párosult ugyanakkor a tényleges nyomásgyakorlás eszközeivel. A Külügyminiszterek Tanácsának 1945. szeptember 11. és október 2. között tartott londoni ülésén Byrnes amerikai külügyminiszter Románia ügyében egyszerre akarta érvényesíteni a jaltai deklaráció elveit és gyorsítani a békeszerződés előkészületeit, ami végeredményben a találkozó kudarcához vezetett. Két hónappal később Moszkvában már sikerült olyan kompromisszumot kötni a román kormányátalakítás kérdésében, mely
megfelelt a Szovjetuniónak is, és a most már elsősorban Japán megszállásában megszerzendő domináns szerepre koncentráló Byrnes300 és az amerikai diplomácia is kiakaszthatott
egy „fügefalevelet”301 a romániai hatalmi viszonyok meztelenségére. Az elfogadott kompromisszum szerint a Groza-kormányt egy parasztpárti és egy liberális párti tárca nélküli taggal
kellett kiegészíteni, az újjászervezett kormánynak meg kellett hirdetnie a szabad választásokat, az új kormányt el kellett ismerni a nyugati feleknek, végül pedig a meghirdetett szabad
választásokat meg is kellett (volna) tartani. A „modus vivendi” szűk mozgásteret hagyott az
angol és az amerikai oldalnak a román ügyekben, hiszen két tárca nélküli miniszter és egy
szabad választás ígérete fejében még arról az eszközről is le kellett mondjanak, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételének halasztásával gyakoroljanak nyomást a román kormányra.
297

FRUS, 1945. Vol. V. 577-578.
Final Report of the United States Military Representation. 14.
299
Lundestad: The American non-policy… i.m. 240.
300
A moszkvai külügyminiszteri konferencián Byrnes közvetítette Truman elnök levelét Sztálinnak, melyben előbbi
elsősorban a Szövetséges Japán Tanács és a Távol-Keleti Bizottság megalakulásával kapcsolatos, valamint a
Békeszerződés előkészítésére vonatkozó tárgyalások fontosságát hangsúlyozta, a balkáni kérdéseket viszont
meg sem említette. A tárgyalásokon Byrnes sikerrel képviselte a Szövetséges Japán Tanácsban minimális szovjet befolyást biztosító amerikai javaslatot. Lásd ezzel kapcsolatban: Byrnes, James F.: All in one lifetime.
Harper&Brothers, Publishers, New York. 1958. 331-341., ill. FRUS, 1945. Vol. II. 687-688.
301
A megjegyzés George Kennantól származik. Kennan, George F.: Memoirs, 1925-1950. i.m.: 284.
298

81

A keményebb vonal hívei, élükön Byrnes külügyminiszterrel is úgy látták már ekkorra, hogy
gyors kompromisszum nélkül nem lehet rövid időn belül békeszerződést kötni, s a szovjet
csapatok mielőbbi távozását ily módon elérni.302 Ez pedig – a Groza-kormány kapcsán szerzett tapasztalatok alapján – előfeltétele volt egy nyugati mércével is elfogadható kormányzat
létrejöttének Romániában. Az Egyesült Államok helyi képviseletei ugyanakkor – közvetlenebb tapasztalataik és helyi szempontjaik miatt – bizalmatlanabbak és pesszimistábbak voltak a román kormánynak a szabad választások tekintetében mutatott elkötelezettségével
kapcsolatban, s a moszkvai megállapodást a romániai kommunisták győzelmeként, az orosz
követelések szinte maradéktalan teljesítéseként értékelték.303
Az Egyesült Államok bukaresti delegátusai továbbra is aktívabb fellépést javasoltak volna
kormányuknak a román belpolitika elfajulása láttán, ugyanakkor továbbra sem tudtak sem érdemben részt venni, sem pedig informálódni a SZEB nevében történő döntésekről. Az 1945.
november 8-án a véres lövöldözésbe torkolló és több halálos áldozatot követelő királypárti
tüntetés után Schuyler például hiába követelt közös vizsgálatot az esetet román belpolitikai
ügynek tekintő Szuszajkovtól, a State Department pedig végeredményben ismételten csak
leszögezhette tiltakozását a vizsgálat elmaradása miatt.304
1946 februárjában az angolszász nagyhatalmak a Groza-kormánynak a szabad választások
megtartására vonatkozó ígéretei fejében részlegesen elismerték a román kormányt, de az
amerikai fél továbbra is részben függőben tartotta kérdést azáltal, hogy bukaresti politikai
képviseletét egyelőre nem volt hajlandó képviseleti rangra emelni. Berry ismételten hiába ellenezte, hogy a konkrét garanciák hiánya ellenére tett engedményeket, a State Department
és Byrnes immáron egyértelműen a békeszerződések mielőbbi megkötésének útjában álló
akadályokat kívánta elhárítani.305
A bukaresti amerikai missziók aggodalma nem volt alaptalan, mert a Groza-kormányt nem sikerült rászorítani a szabad választások előkészületeire és az alapvető szabadságjogok garantálására sem. Mivel Moszkva nem talált kivetnivalót ebben a gyakorlatban, háromoldalú
fellépésről szó sem lehetett, így a nyugati tiltakozások is meddők maradtak 1946 tavaszán
és nyarán. Ismételten a helyi amerikai képviseletek – Berry Bukarestben, George F. Kennan,
illetve az új moszkvai nagykövet, Bedell Smith – próbáltak határozottabban fellépni a Grozakabinet ellenében, de a békeszerződés aláírásának megtagadásán vagy a SZEB-ből való
visszavonuláson kívül drasztikusabb intézkedéseket ők sem javasoltak.306 A State Department ugyanakkor ezeket a javaslatokat sem tette magáévá. A brit külpolitika általában lojálisan követte az ingadozó amerikai álláspontot a romániai belpolitikai fordulatok ügyében.
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A Bukarestben tevékenykedő nyugati SZEB-missziók minden korlátozás és információhiány,
valamint kormányaik fent vázolt ellentmondásos Románia-politikája dacára a későbbiekben
is aktívan részt kívántak venni a belpolitikai élet felügyeletében. A moszkvai külügyminiszteri
értekezleten meghirdetett és 1946 novemberében megtartott választások előtt például az
amerikai politikai misszió és a SZEB-delegátus a fővárosban és vidéken is hónapokon keresztül figyelte a választási kampány folyamatát és az esetleges visszaéléseket.307 Előbbi elsősorban Bukarestben folytatott folyamatos konzultációkat az egyes politikai erők vezetőivel
és más befolyásos közéleti személyiségekkel, utóbbi pedig főleg vidéken figyelte meg a választások előkészületeit. Schuyler tábornok e három hónapos megfigyelés eredményeként
jelentette a War Departmentnek 1946 novemberében – négy nappal a választások előtt –
hogy a választásokat alapvetően tisztességtelennek és antidemokratikusnak kell tekinteni.308
Schuyler összefoglalója szerint az ellenzéki sajtó gyakorlatilag teljes elhallgattatása, az ellenzéki képviselők kampányának akadályoztatása és számos képviselő-jelölt letartóztatása, sőt
egyesek meggyilkolása, a szavazási listák és szavazólapok manipulálása, a szavazók megfélemlítése, valamint a megszálló erőknek a baloldal számára nyújtott nyílt támogatása ahhoz az eredményhez fog vezetni, hogy a társadalmi támogatottságában 5-10 % körüli kormánypárt legalább 70 %-os győzelmet fog aratni. A State Department ugyanakkor úgy tájékoztatta a bukaresti SZEB-képviseletet, hogy brit támogatás híján önálló kezdeményezésre a
SZEB részéről az időpont már túl késő. A brit Foreign Office alapvetően egyetértett ugyan
választások előkészületeinek értékelésében, de általános gyakorlata szerint a helyi SZEB
képviseletek helyett Moszkvában igyekezett megfelelő instrukciókat kezdeményezni a SZEB
szovjet vezetése számára309. 1946 novemberében azonban erre már sem idő, sem esély
nem volt, így a nyugati SZEB-missziók a román választások során pusztán megfigyelői szerepet kaptak. A november 19-én tartott – a Nemzeti Demokratikus Front 71,8 %-os győzelmével zárult – szavazás után Schuyler összegző jelentésében részletesen feltárta a választási csalások módszereit és eredményét, melyek elvezettek a „gigantikus csaláshoz, melynek mértékét fel sem tudja fogni, aki nem tartózkodott megfigyelőként a helyszínen”310. A politikai képviselet vezetője, Berry a State Departmentnek küldött táviratában ugyanakkor úgy
fogalmaz: a kormány megalkotta balkáni választások új negatív mércéjét.311 A State Department a romániai választások megrendezését elítélő nyilatkozat kiadásán túl – némi vita után
– nem vállalkozott egyéb diplomáciai vagy gazdasági ellenlépésekre, így a „román ügy” az
angol és amerikai külpolitikában gyakorlatilag lezárult. Miközben a román belpolitikai életben
véglegessé vált a baloldali fordulat, és fokozódott az ellenzéki politikusokkal és szervezetek307
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kel szembeni elnyomás, a Truman-adminisztráció nem támogatott semmilyen kockázatos lépést Románia ügyében. Az USA 1947 júniusában ratifikálta a békeszerződéseket, annak
szeptemberi életbe lépésével pedig megszűnt a szövetséges ellenőrzés Romániában. Az
USA júliusban teljes szintre emelte diplomáciai kapcsolatait az újjászervezett Groza-kabinettel. Kilenc nappal korábban a legbefolyásosabb ellenzéki politikust, Iuliu Maniut letartóztatták, augusztusban feloszlatták a Nemzeti Parasztpártot, novemberben Maniut életfogytiglani
börtönre ítélték…
A SZEB működésének lezárultakor, 1947 szeptemberében Schuyler – saját missziójának kudarcát is önkritikusan taglalva – kategorikusan és személyes keserű tapasztalatai által vezérelve jellemzi a romániai közállapotokat: „a fegyverszüneti időszak vége Romániát egy kisebbségi kormány uralma alatt találta, mely diktatórikusabb, elnyomóbb, népszerűtlenebb,
korruptabb és sokkal kevésbé hatékony, mint a háború alatt Romániát uraló Antonescu-rezsim volt. Az életszínvonal, az egészségügyi állapotok, a közszolgálati és az üzleti morál, illetve általában a közjóléti viszonyok alacsonyabb szinten állnak, mint bármikor a háború előtt
vagy alatt.”312
A bulgáriai Szövetséges Ellenőrző Bizottság
1944 derekán – Románia után és Magyarország előtt313 – az utolsó előtti európai német szövetséges, Bulgária is szembe kellett nézzen Németország várható vereségének és a Szovjetunió szintén várható domináns szerepének a következményeivel.
Sajátos szövetségesi viszonya Németországgal314, a háború alatti keleti semlegességben is
megmutatkozó hagyományosan erős orosz kapcsolatai, valamint a közép-európai német
csatlósállamok közül egyedüli közvetlen konfliktushelyzete egy angolszász nagyhatalom érdekszférájával315 megkülönböztette Bulgária helyzetét Románia vagy Magyarország világháború alatt betöltött szerepétől. A történelmi és etnikai gyökerű bolgár-orosz kapcsolat meghatározó szerepével Washingtonban és Londonban is teljes mértékben tisztában voltak, s az
sem volt kétséges, hogy Moszkva a háború végeztével meghatározó szerepbe kíván kerülni
a szorosok közelségében fekvő Bulgáriában.316
Az amerikai katonai vezetés mereven ellenzett bármiféle katonai szerepvállalást a Balkán
térségében, a Foreign Office azonban végső soron nem zárta ki ezt a variációt sem, habár
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elsődlegesen egy demokratikus bolgár kormány létrejöttében és ezáltal – bármelyik szövetséges gyakorolta – katonai megszállás fölöslegességében reménykedett.317
Churchill miniszterelnök a balkáni kérdésben korántsem osztotta az amerikai távolságtartást,
személyesen pedig az 1913-as második balkáni háború óta erőteljes bolgár-ellenes érzelmeket is táplált.318 A brit miniszterelnök 1944 augusztusában a londoni Képviselőházban – a
maga patetikus stílusában – jelezte, hogy Bulgária, mely az ő életében háromszor is a rossz
oldalon viselt hadat, nem sok jóra számíthat majd, amikor a háborúban játszott „alantas és
gyáva szerepe”, a jugoszláv és görög néppel szemben elkövetett bűnei a fegyverszüneti tárgyalóasztal terítékére kerülnek.319
A bolgár fegyverszünet előkészítése során – a közvetlenebb orosz érdekeltségek elismerése
mellett is – határozottabb érdekérvényesítő álláspontra késztette az angol és az amerikai felet az a morális tény, hogy a romániai helyzettel szemben Bulgária végső soron egy belső
puccs révén, vér nélkül került a Vörös Hadsereg ellenőrzése alá. Ezzel szemben mind az
Egyesült Államok (bombázó pilóták és gépek elvesztésével), mind pedig Nagy-Britannia (Görögország védelmében) komolyabb veszteségeket szenvedett a térségben, mint a Szovjetunió.
A bolgár katonák nem csak hogy nem meneteltek a németek oldalán Sztálingrádig – ahogy
Visinszkij vetette a román fegyverszüneti delegáció szemére –, de az ország 1944 szeptemberéig még csak hadban sem állt a Szovjetunióval. Mivel a szövetségesek 1943. októberi
megállapodása értelmében a fegyverszüneti feltételek előkészítése és az egyezmény megkötése a ténylegesen hadiállapotban lévő országok joga volt, a bolgár fegyverszüneti előkészületek is az angolszász országok kezdeményezésére kezdődtek meg 1944 tavaszán.
A Bulgáriával kötendő fegyverszünet tekintetében az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is
kezdeményezőbben kívánt fellépni, semmint tette azt Románia esetében. Ez egyfelől kényszerhelyzet is volt, hiszen a szövetségesek korábban idézett megállapodása alapján a formális hadiállapotban sem lévő Szovjetunió helyett az egyezmény előkészítése és aláírása –
ekkor még úgy tűnt – az angolszász szövetségesek joga és kötelezettsége lesz. Ezen a
kényszerhelyzeten túl is azonban mind Washingtonban, mind Londonban igyekeztek elkerülni azt a látszatot, hogy a két délkelet-európai országot hasonló érdekeltségi szinten kezelnék. Románia ügyében – mint láttuk – a kormány reprezentativitásának a követelése mellett
alapvetően a be nem avatkozás politikájához ragaszkodtak, Bulgária azonban közelebb feküdt a nyugati, elsősorban brit érdekszférákhoz. Lord Hull, a Foreign Office Gazdasági és Újjáépítési Osztályának vezetője a tárgyalások során egyértelműen meg is fogalmazta ezt a
distinkciót: „A bulgáriai helyzet nem tekinthető párhuzamosnak a romániaival, ahol Nagy-Britannia hajlandó volt elfogadni, hogy a szovjetek vállalják a megszállás és ellenőrzés teljes fe317
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lelősségét. A britek jelentős felelősséget kívánnak vállalni Bulgáriában és nincs szándékukban megengedni, hogy a szovjetek uralják a terepet.”320
A külügyminiszterek 1943. októberi moszkvai konferenciáján létrehozott Európai Tanácsadó
Bizottság (European Advisory Commission) volt hivatott a tengelyhatalmakkal megkötendő
fegyverszüneti egyezmények előkészítésére. A bolgár fegyverszüneti feltételek megszövegezésében és az Európai Tanácsadó Bizottságban ekörül zajló vitákban is Washington mutatott nagyobb aktivitást. A londoni székhelyű testületben az ottani amerikai nagykövet, John
Winant képviselte az Egyesült Államokat, így neki küldte meg a State Department a bolgár
fegyverszünethez tárgyalási alapnak szánt dokumentumokat 1944. március 4-én.321 A bolgár
fegyverszüneti feltételek körül 1944 tavaszán Londonban folytatott tárgyalások elsősorban a
két nyugati szövetségest képviselő Edward Stettinius amerikai külügyminiszter-helyettes és
Orme Sargent brit helyettes külügyi államtitkár között zajlottak, valódi tétjük pedig az volt, miként lehet Bulgáriát még azelőtt kivonni a háborúból, mielőtt Vörös Hadsereg eléri az ország
határait. Bulgáriában ugyanis – ellentétben Romániával – közvetlenül is érdekeltnek érezte
magát a brit külpolitika, mely Görögország mellett közel-keleti érdekeltségeit is veszélyben
látta forogni egy rivális nagyhatalom megjelenésével az Égei-tenger közelében.322 Egy gyors
bolgár fegyverszüneti megállapodás esetén a Foreign Office magas rangú tisztviselői323 kilátásba helyezték a brit megszállás lehetőségét is Bulgáriában. A fegyverszünet mielőbbi elfogadása érdekében pedig mind a Foreign Office, mind pedig a State Department hajlandó lett
volna a feltétel nélküli kapituláció (unconditional surrender) formulájához való ragaszkodás
helyett előzetes engedményekkel asztalhoz csábítani a bolgár tárgyaló feleket. Mivel Hull
amerikai külügyminiszter is támogatásáról biztosította az engedményekkel megkötendő fegyverszünet gondolatát, a State Department júniusban új tervet dolgozott ki, melyben társ-hadviselői (co-belligerent) státuszt, állami függetlenséget és területi sértetlenséget kínáltak volna
fel Bulgáriának az 1939-es határok között, valamint kizárták jugoszláv és görög csapatok
részvételét bármiféle megszálló erőben, a román-bolgár vitatott kérdéseit pedig „a helyi lakosság kívánsága” alapján javasolták rendezni. Ez a tervezet – a társ-hadviselői státusztól
eltekintve, amit a britek elleneztek – lett az alapja a nyugati szövetségesek javaslatának az
Európai Tanácsadó Bizottságban. 1944 júliusára a State Department és a Foreign Office is
készített egy javaslatot a bolgár fegyverszünet feltételeire vonatkozóan324, utóbbi tartalmazza
először a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felállítására vonatkozó cikkelyt. (E javaslatban
azonban a Bizottság hatáskörével vagy működésével kapcsolatban semmilyen konkrét ja320
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vaslat nem fogalmazódott meg.) Habár a londoni bizottságban a szovjet képviselő, Guszev
1944 májusában azt jelezte, hogy kormányának nincs ellenvetése az angol-amerikai fegyverszüneti feltételek megtárgyalásával kapcsolatban325, egészen augusztus végéig nem támogatta a kérdés bizottsági tárgyalását. Az idő a Szovjetuniónak kedvezett, hiszen a nyugati reményekkel szemben ily módon nem sikerült Bulgáriát a nyugati szövetségesekkel kötött
gyors fegyverszünet révén kivonni a háborúból. A konkrét fegyverszüneti tárgyalásokon
ugyanakkor több forrás szerint a brit késlekedés és rugalmatlan álláspont vezetett ahhoz,
hogy a katonai helyzet augusztusi fordulatai után végeredményben a Szovjetunió diktálhatta
a fegyverszünet tényleges feltételeit Bulgária számára.326 Moszkva pedig 1944 májusától –
miközben az Európai Tanácsadó bizottságban lebegtette a tárgyalások megkezdését – addig
fokozta a diplomáciai nyomást a balkáni országra, míg ürügyet nem talált a hadüzenetre és
ily módon az angolszász befolyás eliminálására. Április 26-i jegyzékében a szovjet kormány
a várnai szovjet konzulátus újbóli megnyitását, ráadásul két újabb kirendeltség engedélyezését követelte a bolgár kormánytól, melynek időhúzási taktikája nem járt eredménnyel. A
szovjet kormány májusi újabb jegyzéke már kategorikusan fogalmaz: megegyezés híján Bulgáriát a Szovjetunió ellen hadat viselő hitleri Németország támogatójaként fogja kezelni.327
Az újabb jegyzék kormányválsághoz vezetett, s a Bozsilov-kormányt Ivan Bagrjanov kabinetje váltotta fel. Az új kormány augusztus 26-án tájékoztatta Moszkvát, hogy Bulgária a teljes
semlegesség politikáját követi, melynek szellemében előző nap felszólították Németországot
csapatai kivonására az ország területéről.328 A szovjet kormány a semlegességi nyilatkozatra
a TASSZ hírügynökségen keresztül kiadott közleményben válaszolt augusztus 30-án. A közlemény a bolgár „kiugrást” a közvélemény félrevezetésére szolgáló, kudarcra ítéltetett manővernek nevezi.329 Hogy a „manőver” eleve kudarcra ítéltetett, azt számos egyéb jel is igazolta. Az augusztus 23-i román átállás után ugyanis megnyílt az út az egyelőre a Szovjetunióval
hadban nem álló Bulgária felé is, a szovjet kormány így kénytelen volt „rögtönözni”. 330 Augusztus 26-án Molotov arról értesítette Harrimant és Clark Kerrt, hogy a Szovjetunió le kívánja szerelni a német csapatokat Bulgária területén. Három nap múlva Londonban Guszev
közvetítette a bolgár fegyverszünetről hónapok óta tárgyaló nyugati kollégáinak a szovjet
kormány üzenetét, mely szerint a továbbiakban nem kíván részt venni a tárgyalásokon és a
döntést a két nyugati szövetségesre hagyja. A bulgáriai események fényében cinikusnak ne-
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vezhető közlemény a finn fegyverszüneti megállapodásra hivatkozik, melyben az Egyesült
Államok, mint nem hadviselő fél, szintén nem vett részt.331
Időközben a bolgár kormány képviselői Kairóban megkezdték a fegyverszüneti tárgyalásokat
az angolszász képviselőkkel, de Moszkva már nem várta meg ennek eredményét. Szeptember 2-i újabb jegyzékében már a szovjet csapatok átengedését követelte Bulgárián, majd
azonnali válasz híján három nap múlva, szeptember 5-én bejelentette a hadiállapot beálltát
Bulgáriával.332 Moszkvában Clark Kerr kormánya megdöbbenését fejezte ki a nyugati szövetségesekkel való előzetes konzultáció nélkül bejelentett hadüzenet miatt, mely ráadásul
keresztezte a megkezdett fegyverszüneti tárgyalásokat is. Washingtonból nem érkezett hasonló, hivatalos reakció a váratlan orosz hadüzenetre. A briteknek adott magyarázatában
Molotov a hadüzenetet a bolgár kormány eltökéltségének hiányával indokolta, de konkrét választ nem volt hajlandó adni arra, hogy a Vörös Hadsereg megszállja-e Bulgáriát is.333 Három
nap után megérkezett a válasz: a szovjet csapatok átlépték a bolgár határt, ahol egy palotaforradalom nyomán új, kommunista befolyás alatt álló népfont-kormány alakult, megdöntve
ezzel az egy hetes Muraviev-kabinetet. A kormány ugyan viszonylag széles pártspektrumot
képviselt – négy kommunista, négy Petkov-féle agrárpárti, négy Zveno-csoportbéli334, valamint két szocialista és két független miniszterrel –, ugyanakkor általános kelet-európai gyakorlat szerint a két kulcsfontosságú minisztériumot, a belügyi és az igazságügyi tárcát a kommunista párt szerezte meg.335 Az új, Kimon Georgijev vezette, a Hazafias Front támogatását
élvező kormány azonnal radikális lépésekkel bizonyította elkötelezettségét: elrendelte az
1941. január 1-je óta hivatalt viselt összes kormánytag, valamint a háborús részvételt támogató egykori parlamenti képviselők letartóztatását és tulajdonaik elkobzását, s azonnali fegyverszünetet kért – immáron a Harmadik Ukrán Front főparancsnokától, Tolbuhin marsalltól.336
A szovjet kormányt Londonban képviselő Guszev tizenegy nappal a tárgyalásokról való távozása után értesítette nyugati kollégáit, hogy kormánya – immáron hadviselő félként – ismét
részt vesz a bolgár fegyverszünet előkészítésében, a bolgár delegációval a konkrét tárgyalásokat pedig Moszkvában kívánja folytatni.337 A londoni Európai Tanácsadó Bizottságban felújított tárgyalásokon a viták két kérdés körül kristályosodtak ki: egyfelől a végső egyezménynek a szövetségesek részéről történő aláírása, másfelől a leendő SZEB alárendeltségi viszonyai képezték vita tárgyát. A brit és az amerikai fél az angolszász főparancsnokságot is az
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aláírók között szerette volna látni, míg a várhatóan román mintára berendezkedő bulgáriai
SZEB esetében a szovjet jogköröket igyekezett korlátok közé szorítani. Guszev a felállítandó
bulgáriai SZEB-re vonatkozóan a román fegyverszünet megfogalmazását javasolta átvenni,
azonban William Strang jelezte: a Bizottságnak a szovjet főparancsnokság alá rendelése elvi
problémákat vet fel. Ehelyett a brit delegátus azt a megfogalmazást javasolta, hogy a SZEB
állandó szovjet elnökség mellett, de a három szövetséges nevében és utasításai alapján járjon el. Guszev ezt a megoldást azzal az érveléssel utasította vissza, hogy ez legfeljebb a
fegyveres harcok lezárulta után képzelhető el, Németország legyőzéséig azonban a Bulgária
a Vörös Hadsereg oldalán fog harcolni, így az ország mindenképpen a szovjet főparancsnokság ellenőrzése alatt kell álljon. 338 A két javaslat „összegyúrásával” Winant kompromisszumos megoldást javasolt: a fegyverszüneti időszakot két szakaszra bontva vélte teljesíthetőnek a katonai érveken alapuló szovjet követelést és az angolszász részvétel nyomatékosítását.339 Winant-nek a State Department által utólag jóváhagyott javaslata szerint a SZEB az
európai harcok végeztéig a szovjet főparancsnokság alárendeltségében működött volna, azután viszont már a három kormány utasításai alapján kellett volna felügyelnie a fegyverszüneti feltételek teljesültét. Az idő a nyugati tárgyalófeleket sürgette jobban, hiszen a szovjet
hadsereg jelenléte kétségkívül döntő befolyást jelentett a bulgáriai eseményekre, így a mielőbbi megegyezés most már ők erőltették volna. Guszevvel azonban Londonban nem sikerült kompromisszumot kötni, így a megoldást az immáron Moszkvába készülő Eden brit külügyminiszternek kellett kialkudnia. A nevezetes, 1944. októberi moszkvai külügyminiszteri találkozón létrejött megállapodás szerint a bolgár fegyverszüneti egyezmény aláíró között a
mediterrán hadszíntér szövetséges főparancsnokságának képviselője is szerepelhetett, a
SZEB időszakát pedig az amerikai javaslatnak megfelelően két részre osztották. Az egyezmény végső szövege azonban Winant eredeti javaslatánál sokkal homályosabban fogalmazta meg az egyes képviseletek jogköreit. A „százelékos egyezmény” érdekeltségi viszonyait
tükröző egyezmény 18. pontja végül az első, a Németországgal folytatott háború befejeződéséig tartó időszakra rendeli a szovjet főparancsnokság alá a felállítandó Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, a teljes időszakra vonatkozóan pedig szovjet elnökséget és brit-amerikai
részvételt ír elő. A 19 pontból álló bolgár fegyverszüneti egyezményt 1944. október 28-án írta
alá Moszkvában Tolbuhin marsall és James Gammel altábornagy, a bolgár kormány képviseletében pedig Petko Stainov külügyminiszter, D. Terpeshev és N. Petkov tárcanélküli miniszterek, valamint Petko Stojanov pénzügyminiszter. Bulgária a háború nagyobb részében
közvetlenül nem állt hadban a Szovjetunióval és nem okozott ott háborús károkat, ráadásul
az országban az amerikai és brit gazdasági érdekeltségek minimális mértékűek voltak, így a
fegyverszüneti egyezmény – ellentétben a román vagy a magyar szerződéssel – nem írt elő
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jóvátételi kötelezettséget; erre majd csak a párizsi békeszerződés döntése nyomán kényszerült az ország. A szovjet fegyverszüneti javaslatok többé-kevésbé a román egyezmény adaptációját jelentették, amit mind az amerikai, mind pedig az angol fél különösebb vita nélkül tudomásul vett.340 Az egyezmény egyébként az említett vitatott kérdéseken kívül tartalmazta
azokat a cikkelyeket, melyekben korábban a londoni tárgyalásokon alapvető egyetértés született: a szövetségesekkel szembeni hadi cselekmények beszüntetését, a német csapatok lefegyverzését, a megszállt görögországi és jugoszláviai területek kiürítését, a belpolitikai életben meghozandó antifasiszta intézkedéseket, a szövetségesek személyi és tulajdoni érdekeltségeiben okozott károk megtérítését, illetve korábbi jogaik helyreállítását.
Molotov és Eden között azonban októberben Moszkvában egy, a fegyverszüneti periódus első szakaszának viszonyait világosan tükröző titkos megállapodás is született. Október 14-i
tárgyalásaikon Molotov a Winant-féle javaslatból nem volt hajlandó elfogadni a nyugati képviseletek egyenrangú szerepét a háború végeztével, mivel álláspontja szerint a szovjet dominancia eliminálása a szövetségesek közös érdeke ellenében hatott volna.341 A fegyverszüneti
időszak két részre bontásáért cserébe a szovjet külügyminiszter ragaszkodott a mindkét periódusra vonatkozó szovjet elnökség intézményéhez, mely végeredményben a békeszerződés
életbe lépéséig biztosította a meghatározó szovjet befolyást a bulgáriai SZEB-ben. A brit külügyminiszter 1944. október 15-én Molotovnak küldött levelében jelezte: a maga részéről nem
ragaszkodik ahhoz, hogy a nyugati képviseletek az első időszakban részt vegyenek a SZEB
tényleges tevékenységében.342 A megállapodás nem kis zavart okozott a helyi amerikai és
brit katonai és politikai missziókban is, ugyanis a brit-szovjet kompromisszumról Crane vezérőrnagy és Barnes ugyanúgy nem kapott tájékoztatást a State Department-től, ahogy
Houston-Boswall és Oxley vezérőrnagy sem a Foreign Office-tól. Az amerikai katonai delegáció vezetője így megérkezése – 1944 novembere – után a fegyverszüneti egyezményre hivatkozva hiába kezdeményezte szabályos bizottsági ülések összehívását, s csak január 19én a – magát szintén becsapva érző – brit missziótól értesült arról, hogy a SZEB mint testület
az októberi levélváltásban megállapodottak szerint érdemi tevékenységet az európai háború
befejeződéséig lényegében nem is végezhet.343
A fegyverszüneti periódus két szakaszra bontása olyan kompromisszum volt, melyet mind az
amerikai, mind pedig a szovjet oldal a maga szemszögéből értelmezett. A britek, mint azt a
fenti affér is mutatja, legalábbis magasabb szinten Eden moszkvai megállapodásával lényegében „lefordították” a százalékos egyezményt a konkrét helyzetre és tudomásul vették,
hogy a bulgáriai SZEB működése tükrözni fogja a Churchill és Sztálin által papírra vetett ér340
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dekviszonyokat. A londoni Európai Tanácsadó Bizottságban Winant már a bolgár fegyverszünet aláírása előtt mindkét kollégájának jelezte, hogy kormánya a későbbiekben újra kívánja tárgyalni az egyezmény 18. pontjának alkalmazását. Az október 28-án, tehát az egyezmény aláírásának napján kelt hivatalos szovjet válasz az Edennel Londonban folytatott megállapodásra hivatkozott mondván: a mindkét időszakra vonatkozó szovjet elnökség azt jelenti, hogy a SZEB mindvégig a szovjet parancsnokság alá fog tartozni, legfeljebb a későbbiekben ez a vezető szerep némileg módosított formát fog ölteni.344 A State Department álláspontját fenntartva is tudomásul vette a kész tényeket, melyeket a későbbiekben legfeljebb a
közelgő magyar fegyverszüneti tárgyalásokra nézve tartott hasznos információnak.345
A korlátozott, de az első időszakban ténylegesen is csak formális nyugati részvétel feltételei
tehát már 1944 októberében körvonalazódtak Moszkvában, ugyanakkor, amikor az amerikai
és brit delegációk készülődni kezdtek Bulgáriába. Az amerikai politikai képviselet Maynard
M. Barnes vezetésével 1944. november 19-én érkezett meg Szófiába, a katonai misszió vezetője, Crane vezérőrnagy pedig egy héttel később.346 Az amerikai katonai delegáció – mivel
az oroszok ragaszkodtak az egységes vezetéshez – később magába olvasztotta a már a
helyszínen tartózkodó amerikai katonai egységeket: a megszállt görög és jugoszláv területek
kiürítését ellenőrző ún. Koenig-misszió tagjait, egy hadisír-feltáró különítmény katonáit, valamint az OSS347 helyszínen tartózkodó egységeit.348 A SZEB-től mindvégig elkülönülten működött ugyanakkor az amerikai politikai képviselet, melynek vezetője az orosz fél döntése nyomán ily módon nem is vehetett részt a bizottsági üléseken.349 Más szervezeti formában működött az amerikaiaknál korábban a helyszínre érkezett brit misszió: itt Oxley vezérőrnagy
politikai tanácsadójaként, tehát a katonai delegáció tagjaként tevékenykedett William E.
Houston-Boswall, aki egyúttal országa politikai képviseletét is ellátta Szófiában. A szovjet oldalon a SZEB hivatalos elnöke Tolbuhin marsall volt, de szerepét – gyakorlati, de minden bizonnyal elméleti megfontolásokból is – mindvégig helyettese, Birjuzov tábornok350 látta el. A
brit szervezeti megoldáshoz hasonlóan a szovjet SZEB tagja volt a politikai tanácsadó, S. P.
Kirszanov is.351 Maga Tolbuhin – habár a fegyverszüneti időszakban számos alkalommal
megfordult Szófiában – közvetlenül nem vett részt a SZEB irányításában. Crane vezérőrnagy
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1946 februárjában arról tájékoztatta a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsát, hogy maga
ugyan tizennégy hónapja állomásozik az amerikai delegáció vezetőjeként Szófiában, de Tolbuhinnal még nem találkozott, holott tudomása szerint a tábornok több alkalommal is járt a
bolgár fővárosban.352 Crane mindjárt meg is erősíti azt a feltételezést – mely a romániai és a
későbbi magyarországi SZEB működési tapasztalatai alapján tudatos gyakorlatnak is tekinthető –, hogy a formális döntéshozói jogkörrel rendelkező vezető látványos tartózkodása a
szervezet munkájától a tényleges döntések elodázásának eszköze volt. Ahogy Crane fogalmaz: az oroszok, ha valamely kérdésre nem akarnak válaszolni, akkor húzzák az időt. Birjuzov, Tolbuhin helyettese házon kívül van, az ő helyettese, Cserepanov nem dönthet, amíg
nem konzultált Birjuzovval. Amikor Birjuzov megérkezik, neki Tolbuhinnal kell konzultálnia.
Minden további érdeklődésre az a válasz: még nem érkezett döntés Tolbuhintól.”353
A SZEB szovjet vezetése mindvégig igyekezett 50 főben maximálni az amerikai delegáció
létszámát, ami ellen annak vezetője ugyan rendszeresen tiltakozott, végeredményben azonban a misszió állománya mindvégig hozzávetőleg ez a kontingens körül mozgott. 354 A delegáció különböző, a fegyverszünet ellenőrzését szolgáló – légügyi, hajózási, gazdasági –
szekciókban tevékenykedett, ugyanakkor minden szekciót munkájára hatást gyakorolt az ún.
Ground Section, a hírszerzéssel foglalkozó részleg működése. Ez a kis létszámú csoport elsősorban közvetlenül a War Department megbízásából gyűjtött információkat az orosz, a bolgár és a jugoszláv hadrendről, valamint a bolgár és az orosz hírszerzés és kémelhárítás
rendszeréről, módszereiről és aktivitásáról. A SZEB működése során mindvégig tapasztalható, az amerikai és a brit katonai missziók szabad utazását és a kormányszervekkel való közvetlen kapcsolattartását érintő korlátozások – Bulgáriában, Romániában vagy Magyarországon – nyilvánvalóan összefüggésben álltak ezzel a hírszerzési aktivitással.355
A bulgáriai Szövetséges Ellenőrző Bizottságba Nagy Britannia az Egyesült Államoknál nagyságrendekkel nagyobb, mintegy 160 fős missziót küldött356, elsősorban a görög vonatkozású
bulgáriai katonai és gazdasági helyzet felügyeletére. A brit misszióval szemben – nem csak
annak létszáma, de a görög-bolgár érdekellentét miatt is – a kezdetektől fogva komoly adminisztratív korlátozásokat alkalmaztak a szovjet és a bolgár hatóságok. A brit misszió vezetőjére, Oxley tábornokra – aki vadász-szenvedélyének hódolva gyakran megsértette a Szófián
kívüli utazásokra vonatkozó szovjet szabályokat – mind a SZEB elnökhelyettese, Birjuzov tá-
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bornok, mind pedig személyzeti főnöke, Suhkov egyszerűen hivatásos kémként tekintett, akit
ennek megfelelően is kezelt.357
A SZEB szovjet részlegét formálisan Tolbuhin marsall vezette, azonban a napi gyakorlatban
még csak nem is állandó helyettese, Birjuzov tábornok, hanem Cserepanov vagy Suhkov tábornokok, illetőleg a korábbi szófiai szovjet nagykövet, A. A. Lavriscsev irányította a négy tábornokból, egy ellentengernagyból és több mint száz tisztből álló, összesen 270 fős szovjet
missziót.358
A három szövetségesen kívül a bulgáriai SZEB-ben nem képviseltette magát más ország,
habár Görögország jóvátételi igénye miatt Nagy-Britannia erősen szorgalmazott egy, a magyarországihoz hasonló megoldást. Eszerint egy külön görög jóvátételi delegáció csatlakozhatott volna bulgáriai SZEB-hez, mint a csehszlovák és jugoszláv misszió Budapesten. Szovjet oldalon a görög igényeket csak formálisan ismerték el a régi-új szövetségessel, Bulgáriával szemben, így Görögország ügyét a SZEB-ben a szovjet és bolgár részről amúgy is bizalmatlansággal kezelt Nagy-Britanniának kellett képviselnie. (1945 augusztusában egy háromtagú katonai delegációt küldhetett ugyan Görögország Szófiába, ez azonban a SZEB tevékenységében nem vehetett részt és működését a helyi hatóságok minden lehetséges eszközzel akadályozták.)359
Eden és Molotov moszkvai megállapodása nyomán tehát az európai háború végéig a nyugati
delegációk nem tölthették be a fegyverszüneti egyezmény által biztosított pozícióikat a
SZEB-ben, erről azonban a helyi missziók csak 1945 januárjában értesültek. Ennek ellenére
az év végén tartott két hivatalos ülést is a SZEB – 1944. november 29-én és december 28án – melyeken az angolszász delegációk elsősorban saját szerepüket kívánták tisztázni, valamint a SZEB és a szovjet főparancsnokság közti distinkciót kívánták egyértelművé tenni.360
A bulgáriai Szövetséges Ellenőrző Bizottság történetének ismeretlen krónikása – maga is az
amerikai misszió tagja – ezekről a megbeszélésekről tudósítva úgy látja: Birjuzov két alapkérdésben a kezdetektől fogva világossá tette, hogy a fegyverszüneti egyezményt saját szája
íze szerint értelmezi. Egyfelől a szovjet delegációvezető meg volt győződve róla, hogy minden döntést neki, legföljebb helyettesének, Cserepanovnak kell meghoznia, másfelől szilárdan ragaszkodott ahhoz a feltételezéshez, hogy a nyugati katonai missziók létszámát is ő
kell meghatározza.361 Barnes 1944 végén számos táviratban jelezte aggályait a bulgáriai
helyzettel kapcsolatban a State Department számára, melyek elsősorban a kommunista irányítás alatt álló Hazafias Front tevékenységével, a növekvő orosz befolyással, valamint a
SZEB nevében kiadott orosz utasításokkal foglalkoztak, s hasonló panaszokkal élt Crane ve357
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zérőrnagy is.362 Barnes, aki ekkor még nem volt tisztában a brit külügyminiszter moszkvai alkujával, elismeri ugyan, hogy Birjuzov és az orosz misszió a briteket még hátrányosabb megkülönböztetésben részesíti, azonban keserűen panaszolja fel, hogy tevékenységük pusztán
formalitás, a SZEB gyakorlatilag csak az orosz parancsnokság egy része. A brit misszióval
szemben alkalmazott látványosan negatív bánásmód minden bizonnyal éppen azzal állhatott
összefüggésben, hogy a térség iránt a kezdetektől mérsékelt érdeklődést mutató amerikai fél
eleve kevesebb ponton konfrontálódott Moszkvával, mint a görög ügyekben elkötelezett
Nagy-Britannia.363 Birjuzov az amerikai képviselőknél tett 1944 decemberi látogatásán nem is
rejtette véka alá, hogy a SZEB-ben alkalmazott adminisztratív korlátozások elősorban a briteknek szólnak, akiket a bulgáriai antikommunista tevékenységek fő inspirálóinak tartanak.364
Bulgáriában csakúgy, ahogy azt Romániában is láthattuk, a helyi amerikai és brit delegációk
folyamatosan aktívabb szerepvállalásra próbálták sarkallni saját külügyminisztériumaikat
mind a növekvő orosz belpolitikai nyomás ellensúlyozása, mind pedig saját szerepük tisztázása és az ellenőrzési mechanizmus revíziója érdekében. A Foreign Office-t ugyanakkor –
annak informális jellege ellenére is – egyértelműen kötötte a százalékos egyezmény. A State
Departmentre ugyanez a kötöttség nem vonatkozott ugyan, Stettinius külügyminiszter Barnes ismételt panaszaira válaszolva 1944 karácsonyán mégis inkább türelemre intette a helyi
képviselőt végső érvként megállapítva: a bulgáriai események értékelésében az olaszországi
hadszíntéren megteremtett precedenst is figyelembe kell venni, habár a két helyzet nem tekinthető teljes mértékben párhuzamosnak.365
A jaltai konferencián – mint láttuk – amerikai részről Románia és Bulgária kevés figyelmet
kapott, a bolgár kormánnyal kapcsolatban semmilyen konkrét javaslattal nem állt elő az
Egyesült Államok. A kezdeményezés ezen a téren brit kézbe ment át. Az 1945. február 10én kelt memorandumban366 a britek a bulgáriai SZEB-misszió jogait kérték számon a Szovjetunión kiemelve az országon belüli szabad mozgás és kommunikáció lehetőségét, valamint a
SZEB nevében kiadott, de előzetesen nem tárgyalt intézkedéseket. A memorandum a magyarországi SZEB számára készült Alapszabályt tekinti megfelelő megoldásnak, az ún. második szakaszra vonatkozóan pedig tényleges egyenjogúság biztosítását indítványozza.
A jaltai konferencián elfogadott, a felszabadított Európáról szóló nyilatkozat szellemének átültetése a gyakorlatba több okból sem lehetett eredményes. Egyfelől a konferencia nem hozott létre semmilyen konkrét intézményt vagy ellenőrző mechanizmust a deklaráció elveinek
kikényszerítésére, másfelől a részt vevő felek csak oly mértékig képviselték a jaltai elveket,
ameddig azt saját prioritásaik megengedték. 1945. első felében mind az Egyesült Államok,
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mind pedig Nagy-Britannia számára Közép- és Kelet- Európa országai közül elsősorban a
megoldatlan lengyel probléma állt a fontossági sorrend élén, s a hosszú vitákon keresztül
1945 májusára lezárult lengyel alkufolyamatot egyik angolszász ország sem kívánta kockára
tenni Romániáért vagy Bulgáriáért. A bulgáriai ügyekben saját kormányát folyamatosan aktívabb fellépésre sarkalló szófiai amerikai képviselő, Maynard Barnes nem sokkal a konferencia lezárulta után, 1945 márciusában megkapta Grew külügyminiszter-helyettes nyugalomra
intő táviratát.367 Ebben a State Department álláspontját leszögezve Grew kifejti: habár a jaltai
deklaráció elveit jó volna mielőbb tükröződni látni a bulgáriai (és a román, valamint a magyar) SZEB működésében is, az ottani amerikai képviseletek tevékenységüket csak a fegyverszünetre és az esetlegesen elfogadott alapszabályokra alapozhatják, mivel a szovjet delegációkat nem kényszeríthetik eddigi gyakorlatuk megmásítására, hacsak ilyen értelmű utasításuk nem érkezik Moszkvából.
Nagy-Britannia álláspontját Románia és Bulgária esetében Jalta után is alapvetően azok az
elvek határozták meg, melyek az előző évi százalékos egyezményhez is vezettek azzal a
módosulással, hogy a felszabadított Európáról szóló nyilatkozatot az oroszok – egy esetleges túl kemény brit fellépés esetén – a görögországi kommunisták támogatására használhatták volna fel. Sztálin viszont továbbra is tartotta magát az egyezményhez, s ezzel lényegében elvette a levegőt Nagy-Britannia elől a balkáni kérdésekben.
Mindezen okok oda vezettek, hogy mind Washingtonban, mind pedig Londonban lényegében feladták a romániai és bulgáriai SZEB-ek revíziójának gondolatát, legalábbis a háború
időszakára. Truman elnök első reakciója a közép-kelet-európai SZEB-ek egyoldalú működésére az volt, hogy Romániából és Bulgáriából vissza kell vonni az amerikai katonai missziókat, a State Department azonban meggyőzte arról, hogy ez csak tovább rontana az ottani
helyzeten.368
Eközben Szófiában Crane több ízben indítványozta, hogy a SZEB, megkezdve tényleges tevékenységét, tartson rendes üléseket, ezeket az indítványokat azonban Birjuzov rendre viszszautasította, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyta.369 A Molotov és Eden között született
októberi megállapodás életben maradt a potsdami konferenciáig, s a bulgáriai Szövetséges
Ellenőrző Bizottság nem is tartott rendszeres, hivatalos üléseket egészen 1945 szeptemberéig.
Mindeközben az Egyesült Államoknak a bulgáriai fejleményekkel kapcsolatban tanúsított álláspontja fokozatosan megkeményedett. Mindez összefüggésben állt a háború befejeződésével, valamint azzal, hogy 1945 júniusára a lengyel kormányalakítás kérdésében sikerült
egy vitatott, de végeredményben minden fél által elfogadott kompromisszumot kötni, így a
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balkáni eseményekkel kapcsolatban az angolszász országoknak kevésbé kellett kompromisszumkésznek mutatkozni. Nagy-Britannia álláspontját továbbra is a görögországi szovjet
ellenlépésektől való félelem motiválta, így a növekvő orosz befolyás elleni fellépésben a vezető szerep – csakúgy, mint Romániában – az Egyesült Államokra hárult.370
A politikai szférán túl a gazdasági életre is kiterjedő szovjet befolyás – mely egyebek mellett
a március 14-én megkötött szovjet-bolgár kereskedelmi egyezményben is testet öltött – mind
nyilvánvalóbban aggasztotta a helyi amerikai képviseleteket, de immáron a Foreign Office-t
is. Crane, az amerikai SZEB-misszió vezetője 1945. május 3-án kelt memorandumában keserű képet fest a bulgáriai helyzetről. A szovjetek SZEB hátrányos intézkedései közül Crane
elsősorban az amerikai delegáció létszámának ötven főben történt maximálását, a ki- és beutazások engedélyezésének adminisztratív korlátozását (a procedúra alkalmanként három
hétig is eltarthatott), a nyugati delegációk vidéki utazásának akadályozását (mondván: csak
orosz kísérettel és csak hivatalos ügyben hagyhatták el a fővárost), illetőleg a nyugati missziók küldeményeinek előzetes engedélyeztetési kötelezettségét sérelmezte. A SZEB tényleges
működésével kapcsolatban az amerikai tábornok különösen azt nehezményezte, hogy a Bizottság nevében kiadott utasításokról kizárólag bolgár forrásból értesülhettek az amerikai és
brit delegátusok, akiknek presztizsét Crane szerint ezekkel az intézkedésekkel tudatosan kívánták rombolni a kormány és a Szovjetunió rovására. A bulgáriai belpolitikai helyzet kapcsán a memorandum kategorikusan leszögezi: a Szovjetunió gazdaságilag és politikailag is
teljes mértékben uralja az országot, sajtó- és szólásszabadság nem létezik, a hadsereg lojalitását kommunista komisszárok garantálják, mindebben a felelősségben pedig a bolgárok és
a külföld szemében a SZEB formális tagjai, az angol és amerikai missziók is kénytelenek
osztozni. Memorandumában Crane immáron konkrét javaslatokat is tesz: a nyugati delegációkat ért attrocitások megszűntetése és a belpolitikai élet szovjet „megszállása” ellen diplomáciai nyomással, a valós bulgáriai helyzet nyilvánosságra hozatalával, valamint a Szovjetuniónak juttatott pénzügyi és gazdasági segítség megvonásának fenyegetésével javasol fellépni.371
A politikai képviseletet ellátó, így politikusabban is közelítő Barnes ugyanakkor kevésbé radikális lépésekben, elsősorban a bolgár ellenzék – különösen Petkov agrárpártjának – támogatásában látta a helyzet kezelhetőségének a kulcsát, habár a Vörös Hadsereg jelenlétét ő
sem tekintette ellensúlyozhatónak ily módon.372
A bolgár ügyek kapcsán a helyi képviselők kezdeményezései ellenére sem az Egyesült Államok, sem pedig nagy Britannia nem kívánta törésre vinni a dolgot, legalábbis Németország
végleges legyőzéséig. A State Department és a Foreign Office ugyanakkor nem kezelte azo370
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nos szinten a bulgáriai eseményeket, ami egyértelműen kimutatható az 1945. májusi ún.
Dimitrov-ügy kezelése kapcsán is. A bulgáriai SZEB működése, valamint a háborús szövetségesek 1945. májusi viszonya szempontjából egyaránt tanulságos történetet érdemes részletesebben is felidézni.373
Georgij Mihov Dimitrov bolgár agrárpárti politikus (aki a kommunista Georgij Mihajlovics
Dimitrovtól, a Komintern volt főtitkárától való megkülönböztetés okán „Gemeto” néven is ismert) az emigrációból való 1944-es hazatérése után fokozatosan kiszorították a politikai életből, majd a kommunista irányítás alatt álló Hazafias Front kormánya házi őrizetbe helyeztette. 1945. május végén Dimitrovhoz eljutott a hír, hogy házi őrizetét megszűntetve a bolgár
kormány le akarja tartóztatni. Gemeto május 24-én hajnalban kalandos úton – második emeleti lakása hátsó ablakán kimászva – megszökött a házi őrizetből, majd a brit SZEB-misszió
egyik tagjának, Holgate Morrisnak a lakására menekült. A brit katonai delegáció vezetője,
Oxley vezérőrnagy Londontól kért utasítást, ahonnan rövidesen azt a választ kapta, hogy
Nagy Britannia nem ad menedékjogot Dimitrovnak. (London differenciált balkáni politikáját,
Bulgária és Románia eltérő megítélését és kezelését jelzi, hogy pár hónappal korábban, a
Groza-kormány hatalomra kerülése után menedékjogot adott a korábbi román kormányfőnek, Radescu tábornoknak.374) A politikus még aznap tovább menekült és sikeresen eljutott
az amerikai politikai misszió vezetőjének, Maynard B. Barnes-nak a villájába. A bolgár milícia, értesülvén a szökésről, nem sokkal ezután kordont vont Barnes villája köré, egy hamarosan megérkező orosz katonai egység pedig lezárta a környező utcákat. Az elkövetkező napokban ostromállapothoz közeli helyzet alakult ki az amerikai diplomata háza körül, ahová a
brit katonai misszió vezetőjét, sőt az amerikai misszió további katonáit sem engedték be. Május 26-án Barnes rádiójelentésében arról számolt be, hogy Crane-nel és hat másik katonával
együtt őrzik a villát és benne a menedékjogot kért Dimitrovot, az oroszok elzárták őket a külvilágtól és a valószínűleg erőszakkal fognak behatolni az épületbe. Az ostromra végül nem
került sor, de tényleges fegyverhasználatra igen: egy, a villa kertjébe almát lopni bemászott
katonát saját társa lőtt lábon, mivel a sötétben amerikainak vélte. Az európai háború befejeződésének hónapjában, 1945 májusában olyan helyzet alakult ki tehát Szófiában, hogy a
szovjet megszálló csapatok – újkeletű szövetségben a legyőzött állam hatóságaival – kvázi
ostrom alatt tartották katonai szövetségesük politikai képviseletét. Barnes többszöri javaslata
a bulgáriai események nyilvánosság elé tárásáról ezúttal meghallgatásra talált Washingtonban: miután Moszkva közleményt adott ki az ügyről, a State Department is nyilvánosan védelmébe vette Dimitrovot, indirekt módon kritika tárgyává téve a megszálló szovjet hatóságok tevékenységét.375 Gemeto Dimitrov az egész nyarat az amerikai diplomata villájában töl373
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tötte, végül Barnes közvetítésével útlevelet kapott a bolgár hatóságoktól, és szeptember 5-én
amerikai katonai kísérettel, egy amerikai katonai repülőgép fedélzetén végleg elhagyta Bulgáriát. (Dimitrov pártbéli társát, Nikola Petkovot később koholt vádak alapján halálra ítélték
és kivégezték, titkárát pedig Dimitrov szökése után letartóztatták és megkínozták, amibe
négy nap után belehalt.376)
A potsdami konferencia időszakában a brit Foreign Office a bulgáriai helyzet megoldásának
a kulcsát a hivatalos kapcsolatok mielőbbi normalizálásában és a békeszerződés előkészületeinek felgyorsításában vélte megtalálni, aminek révén garantálni lehetett volna a Vörös Hadsereg kivonását és az ország függetlenségét. Mindezek miatt a brit külügyminisztérium hajlandó lett volna elfogadni az augusztusra kiírt választások közös lista alapján történő megrendezését.377 Mind az amerikai, mind pedig a brit szófiai képviseletek – a politikai delegátusok és a SZEB-missziók vezetői is – ugyanakkor vehemensen azzal érveltek, hogy az aktuális kormány elismerése a nem-kommunista bolgár erők elárulását jelentené. Ehelyett Barnes
és Crane – brit kollégáik támogatása mellett – azzal érveltek, hogy országaiknak csak a békeszerződés életbe lépéséig lehet politikai befolyása a bulgáriai eseményekre, ezért minden
el kell követni a lehetőségek szerinti legtisztább választások lebonyolítása érdekében, melyen minden bizonnyal nem-kommunista, agrárpárti erők kerülnének többségbe.378 Barnes
aktivitásában odáig ment, hogy a közép-európai ellenőrző bizottságok történetében példátlan
módon önálló politikai akcióba kezdett az augusztusra kiírt, közös listás választások elhalasztása érdekében.379 Az amerikai külügyminiszter augusztus 24-i táviratában ugyan kategorikusan megfeddte az önálló cselekvésért Barnest380, a misszióvezető fellépése mégsem maradt eredménytelen. Az amerikai és angol SZEB-delegátusok támogatták Barnes kezdeményezését, s a bulgáriai SZEB augusztus 24-i rendkívüli – a politikai delegátusokkal kibővített
– ülésén sikerült a demokratikusnak korántsem ígérkező parlamenti választások elhalasztását elérni.381 Habár a novemberig történt halasztás érdemben nem változtatott a választások
alapvetően antidemokratikus jellegén382, az amerikai politikai és katonai misszió brit támogatással folytatott aktív és – legalább átmenetileg eredményes – fellépése mindenképpen
egyedülálló jellegzetesség témánk szempontjából.
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A választások elhalasztása után a szófiai amerikai képviseletek még ambiciózusabb javaslatokkal álltak elő. Szeptember 19-i javaslatában a politikai misszió titkára az új időpontban
megtartandó választások demokratikus jellegének elsődleges garanciáját abban látta, hogy a
megszálló szovjet csapatokat ki kellene vonni az országból és/vagy a SZEB-nek tényleges
egyenjogúsági alapon kellene felügyelnie a kampány és a voksolás lebonyolítását.383 A State
Department és Byrnes, habár nyilvánvalóan egyetértett a helyzetértékeléssel, a választások
után nem kívánt erőteljes ellenlépéseket tenni a bulgáriai helyzettel kapcsolatban. Mindez élvezte a brit Foreign Office támogatását is, ahol a befolyásos Orme Sargent – bár hangsúlyozottan magánvéleményként – arra az álláspontra helyezkedett, hogy Bulgáriában és Romániában talán soha nem fognak nyugati értelemben vett szabad választásokat tartani. A helyettes külügyi államtitkár ehelyett a Moszkvával folytatandó tárgyalásokat és ezek révén az
aktuális kormány „felhígítását” javasolta, ami fokozatosan elvezethet a kapcsolatok normalizálódásához, ez pedig a békeszerződés mielőbbi aláírásához és a szovjet csapatok távozásához.384
Az 1945 decemberi moszkvai külügyminiszteri találkozón – mint láttuk – az Egyesült Államok
már elsősorban Japánra koncentrált, Románia és Bulgária ügyében pedig alapvetően az aktuális kormányok Sargent-féle „felhígítását” és a későbbiekben a békeszerződések előkészítésének felgyorsítását tartotta szem előtt. Bulgária tekintetében az amerikai külpolitika
Moszkvában még több engedményt tett, mint Románia kérdésében: itt már a nyugatiaknak
formális részvételt sem garantáltak a kormány kiszélesítésének folyamatában, szabad választásokról és polgári szabadságjogokról pedig a megállapodásban szó sem esett. Mindezek mögött az állt, hogy az Egyesült Államok még mindig valamivel nagyobb hangsúlyt helyezett Románia helyzetének rendezésére, ahol a szovjet beavatkozás még nyersebb, az
amerikai gazdasági érdekeltségek pedig sokkal erősebbek voltak, mint Bulgáriában.385
A moszkvai konferencián született megállapodás egyértelmű csalódást jelentett a bolgár ellenzék, valamint az aktív fellépésével a belpolitikai kérdésekben intenzíven érintett Barnes
számára is. Ahogy utóbbi fogalmazott: „Most már mindenki hajlamos elhinni (…), hogy Jalta
halott, és a moszkvai konferencia csak holttest eltemetését szolgálta”. 386 Barnes egyébként
olyan kategorikusan fogalmazta meg csalódottságát a moszkvai „eredmények” tekintetében,
hogy Byrnes külügyminiszter 1946 márciusában szokatlanul éles hangon figyelmeztette: véleménye – mely szerint a kompromisszum egyedül Moszkva érdeme és érdeke – nincs összhangban kormánya álláspontjával, melyet köteles képviselni.387
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A bolgár kormány márciusi átalakítása alátámasztotta Barnes aggályait: az ellenzékkel folytatott tárgyalások kudarca után az átalakítás csak tovább növelte a kommunista befolyást a
kabinetben.388 1946 nyarára a bulgáriai belpolitikai helyzet nyugati megítélés szerint oly mértékben romlott, hogy Barnes, valamint a Crane-t 1946 februárjában a katonai misszió élén
váltó Walter Nelville Robertson vezérőrnagy is azt javasolta, hogy a fokozódó terror légkörében az Egyesült Államok ne vállaljon tovább felelősséget a SZEB nevében történő akciókért
és vonuljon vissza az „úgynevezett” Bizottságból.389 Az amerikai külügyminiszter-helyettes
Robertson javaslatát októberben azzal az érveléssel utasította el, hogy minden kedvezőtlen
tendencia ellenére a helyzetet csak rontaná a SZEB-ből való kivonulás, amit ráadásul a britek hevesen elleneznek, maga a Bizottság pedig amúgy is hamarosan, a békeszerződés
életbe lépésével megszűnik majd.390 A párizsi békekonferenciáig az amerikai álláspontot már
alapvetően nem változott ebben a kérdésben, sem a köztársaság szeptemberi kikiáltása,
sem a Hazafias Front újabb győzelmét hozó októberi választások nem befolyásolták az Ellenőrző Bizottságban való formális részvétel kérdését. A bolgár békeszerződést 1947 júniusában ratifikálta az Egyesült Államok szenátusa, nem sokkal ezután Bulgáriában letartóztatták Nikola Petkovot. Az áprilisban Washingtonba hazarendelt Barnes kérvényezte az új amerikai külügyminisztertől, George C. Marshalltól, hogy visszatérhessen Bulgáriába Petkov kiszabadítása érdekében, amikor pedig erre nem kapott engedélyt391, tiltakozásul visszavonult
a külügy szolgálatból.392
A párizsi békeszerződés szeptember 15-én életbe lépett, Petkovot szeptember végén felakasztották. 1947. október 1-jén, egy héttel az ellenzéki agrárpárti politikus kivégzése után
jelentették be a hivatalos diplomáciai kapcsolatok felvételét az Egyesült Államok és Bulgária
között. (Ugyanezt a lépést Nagy Britannia már 1947 februárjában megtette.) A békeszerződések életbe lépésével véget ért a szövetséges ellenőrzés Bulgáriában (is), így mindenféle
amerikai képviselet megszűnt az országban. A hivatalos elismeréssel Truman elnök és a
Stete Department a formális képviselet lehetőségét kívánta ismét megteremteni, s a külügyminisztérium sietett is leszögezni: az elismerés nem jelenti a bolgár kormány bizonyos intézkedéseinek jóváhagyását vagy tudomásulvételét.393
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Románia, Bulgária és a szövetségesek 1943-1944-ben
1945 őszén a londoni külügyminiszteri konferencia kudarcának egyik oka – mint láttuk – éppen Románia és Bulgária helyzete, illetőleg az amerikai külpolitikának ezen országok kormányaival szembeni bizalmatlansága volt. Molotov Londonban azt állította, hogy az amerikai
külügyminisztériumnak tévesek az információi a bukaresti és szófiai események tekintetében, ráadásul az amerikai közvélemény sem volt túlzottan tájokozott ezen a téren. Mindezek
miatt Byrnes 1945 októberében úgy döntött: a diplomáciai kapcsolatok felvétele előtt különbizottságot küld a két balkáni országba egy liberális demokrata újságíró, a louisville-i Courier
Journal kiadója, Mark Ethridge vezetésével.394 Az Ethridge-misszió 1945. december elejére
elkészült jelentése a korszak balkáni eseményeinek és az ottani szovjet politikai gyakorlatnak a legteljesebb egykorú ismertetése, megállapításaira ezért érdemesebb részletesebben
is kitérni.395
Ethridge a két ország helyzetének részletesebb elemzése előtt kategorikusan leszögezi vizsgálódásainak tanulságát: Molotov korábbi nyilatkozatai396 ellenére a Szovjetunió mindkét balkáni országban a katonai megszállás prolongálására, a kommunista pártokon keresztül történő indirekt politikai befolyásra, valamint széleskörű gazdasági térszerzésre épülő politikát
folytat. Az amerikai különmegbízott véleménye szerint minderre azért van lehetőségük, mert
a fegyverszüneti egyezmények szövege, valamint az 1944. októberi moszkvai brit-szovjet
tárgyalások légköre alapján alapos okkal gondolhatják, hogy Romániát és Bulgáriát kizárólagos szovjet érdekszférának ismerték el. Mindkét országban úgynevezett népfront kormányok
jöttek létre, ugyanakkor sem a bolgár Hazafias Front, sem pedig a román Nemzeti Demokratikus Front nem tekinthető tényleges koalíciós kormánynak. Mindkét „népfront” kormány
kommunista irányítás alatt működik, melyben a lakosság vélhetően nagy többségének támogatását élvező szocialista és parasztpártok csak formálisan, ráadásul nem is elismert és
megválasztott vezetőik révén képviseltetik magukat. Az Ethridge-jelentés azt is megállapítja,
Moszkva igen hasonló eszközökkel irányítja a folyamatokat a két országban: a kulcsfontosságú belügyi és igazságügyi tárca megszerzése, valamint a hadügyminisztérium második vonalában betöltött kulcspozíciók biztosítják a kisebbségi kommunista pártok számára a döntő
befolyást. A politikai befolyáson túl a szovjet kormány mindkét országban erőteljes gazdasági térnyerésre törekszik részben a fegyverszüneti egyezmény tág értelmezése, részben pe394
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dig a kétoldalú kereskedelmi egyezmények megkötése révén. Ez utóbbiak a jelentés szerint
magukban foglalják Románia és Bulgária szinte teljes fölös árukészletét, melyeket a Szovjetunió minden bizonnyal tovább értékesít. Romániában ráadásul a gazdaság meghatározó
szektoraira – mint a közlekedés és az olajipar – meghatározó befolyást szerzett a Szovjetunió a román-szovjet közös vállalatok létrehozása és működtetése révén.
A jelentés ugyanakkor érdemi különbségeket is megállapít a két balkáni országgal szemben
folytatott orosz politika tekintetében. A kommunista pártok társadalmi háttere ugyanis Ethridge szerint egészen más mértékű Bulgáriában, mint Romániában: míg előbbiben akár 20
%-os támogatottságot is élvez, utóbbiban ugyanez az arány soha nem érte el a 3-4 %-ot. Ebből következően Moszkva Szófiában sokkal kevésbé kényszerül a belpolitikai életbe való direkt beavatkozásra, a helyi kommunista párt így sokkal szélesebb körű cselekvési szabadsággal rendelkezik, mint Romániában. A bolgár Hazafias Front eleve szélesebb politikai bázisának erodálódása így sokkal inkább a helyi kommunista párt radikalitásának, semmint a
közvetlen szovjet beavatkozásnak köszönhető. Ezzel szemben Romániában Moszkva csak
nemzetiségüket tekintve kisebbségi származású kommunista politikusokra – a zsidó származású Anna Paukerre, az ukrán-német Emil Bodnăraşra vagy a magyar Vasile Luca-ra (Luka
Lászlóra) – támaszkodhat, akik helyi támogatottság híján a szovjet polgári és katonai hatóságok közvetlen támogatását nem nélkülözhetik. A szovjet politika támogatottsága szempontjából nem elhanyagolható különbséget jelentett, hogy Bulgária a szovjet szövetség révén területi nyereségre tett szert397, míg Románia – Észak-Erdély várható visszaszerzését leszámítva
– komoly területi veszteségeket szenvedett.
Mindezek a tényezők vezettek Ethridge szerint a romániai és bulgáriai szovjet politika eredményességének a különbségéhez. Míg előbbi esetben a demokratikusnak tekintett politikai
erők többsége alapvető szembenállást mutatott a szovjet beavatkozással szemben, addig
Bulgáriában a legtöbb politikai erő – legalábbis a jelentés készítésének időszakában – hajlamos volt tudomásul venni a szovjet hatóságok intézkedéseit és a problémák nagy részét a
helyi kommunista erők túlzásainak számlájára írni.
Ethridge jelentésének következtetéseként felvázolja az amerikai külpolitika cselekvési lehetőségeit is a két balkáni országban: vagy ragaszkodik a jaltai és a potsdami konferencián elfoglalt, a reprezentatív kormányok felállítását szorgalmazó álláspontjához, vagy tudomásul
veszi a térségben egy szovjet befolyási övezet kialakulását. Amennyiben az előbbi megoldást támogatná a jelentés „megrendelője”, a State Department, akkor azt csakis – Finnországhoz, Magyarországhoz és Ausztriához hasonlóan – szabad választások megtartása révén lehet elérni, mert az aktuális kormányok átszervezése a korábbi tapasztalatok szerint
semmiféle garanciát nem jelent a szovjet attitűd kedvező változása tekintetében. A helyi ese397

Valójában a területi nyereséget, konkrétan Dél-Dobrudzsa Romániától való visszaszerzését még az 1940-es
ún. krajovai egyezményben érte el Bulgária, azonban a II. világháború után ezt a döntést – a bécsi döntésektől eltérően – nem hatálytalanították.
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ményekbe való direkt nyugati beavatkozás Ethridge szerint bizonyos átmeneti eredményeket
elérhet ugyan398, az alapvető folyamatokat azonban csak Moszkvában lehet befolyásolni.
Az Ethridge-jelentést Byrnes a moszkvai külügyminiszteri találkozón átadta az oroszoknak399,
annak legfontosabb megállapítását – a helyi kormányok átszervezése helyett szabad választásokon alapuló „reprezentatív” kormányok felállítását – azonban nem tudta elérni.
A nyugati diplomácia eleve kedvezőtlenebb helyzetből indult Románia és a romániai SZEB
tekintetében, hiszen már a fegyverszüneti egyezmény sem tett különbséget a fegyveres harcok és azt ezt követő időszak között, a nyugati képviselők részvételét a SZEB-ben pedig
nem is említette. Így a katonai megfontolásokkal indokolt szovjet térnyerés elleni bátortalan
fellépésnek sem volt sok formális alapja. Ráadásul a régióban a lengyel-kérdésnek tulajdonított prioritás is hátrányosan befolyásolta a mind nyilvánvalóbban megmutatkozó szovjet befolyási övezet kialakításával szembeni amerikai fellépést. Nagy-Britannia a román fegyverszünettel lényegében egyidőben a „százalékos egyezménnyel” informálisan ugyan, de annál
maradandóbban rögzítette prioritásait a régióban, s ennek a listának a legvégére került Románia és Bulgária. Mindebből következően az angolszász nagyhatalmak közül mind Moszkvában, mind pedig a helyi katonai missziókban az Egyesült Államok lépett fel kezdeményezőbben a szovjet térnyerés ellenében. Mire a fegyveres harcok véget értek Európában és a
lengyel kérdés is lekerült a napirendről, Romániában már mélyrehatóbb politikai változásokra
került sor, mint bármely más, szovjet megszállás alá került európai országban. Bulgáriában
ez a folyamat – az amerikai és brit SZEB-delegátusok fellépésének is köszönhetően – némi
késedelmet szenvedett ugyan, de 1945 őszére itt is sikerült kiszorítani a hatalomból a vélhető társadalmi többséget élvező parasztpárti és szocialista politikai vezetőket. Az amerikai külpolitika balkáni szerepvállalásának aktivizálódása 1945 második felében érdemi eredményt
nem hozott, a londoni külügyminiszteri tanácskozás kudarca nyilvánvalóan megmutatta ennek az aktivitásnak a korlátait. Moszkvában Byrnes ugyan sokak által bírált – még Truman
elnök elégedetlenségét is kiváltó – engedményeket tett a balkáni kérdésben, azonban a Japán megszállási mechanizmusban biztosítandó amerikai dominancia árát „megspóroló” alternatívát ő sem tudott felmutatni.
A szófiai amerikai és brit SZEB-missziók – különösen a fegyverszüneti periódus első, meghatározó felében – láthatólag alulinformáltak voltak magasabb szinten kötött alkuk tartalma
és érvényessége tekintetében. Ráadásul közvetlen helyi tapasztalataik, valamint a tevékenységük alapját jelentő nemzetközi szerződések és nyilatkozatok olyan kiáltó ellentmondásba
kerültek, hogy alkalmanként saját kül- és hadügyminisztériumaik konkrét utasításai híján is
megkíséreltek érvényt szerezni a jaltai deklarációban is megfogalmazott demokratikus alapelveknek. Ezek a fellépéseket ugyan időnként nem várt sikerek koronázták – különösen Bul398
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1945-ös bulgáriai választások elhalasztásának korábban ismertetett esete is.
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gáriában –, Ethridge jogos megállapítása szerint azonban csak alkalmi és csak átmeneti
eredményeket hozhattak a két balkáni állam belpolitikai életét illetően.
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Ellenőrzés megszállás nélkül. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Finnországban
A világháború végén Finnországban felállított Szövetséges Ellenőrző Bizottság helyzete sok
tekintetben eltér az olaszországi, romániai, bulgáriai vagy a magyarországi hasonló testületekétől. Ennek elsődleges oka, hogy az egykori német szövetségesek közül egyedül Finnország nem került valamelyik győztes nagyhatalom katonai megszállása alá, aminek következtében helyzete merőben eltért az említett országokétól. A megszálló erők támogatása híján
az ellenőrző bizottság nem volt képes döntő befolyást gyakorolni a megszállt ország politikai
életére és társadalmi viszonyaira. Mint korábban jeleztük, az angol-amerikai fél és a Szovjetunió által működtetett SZEB-ek tevékenysége között egyfajta viszonosság állt fenn, amennyiben több-kevesebb vita árán mindkét oldal elfogadta a másik fél vezette testületek egyoldalú
működését cserébe a saját érdekszférájában biztosított döntési szabadságért. A világháborúban Finnország több tekintetben is kívül esett ezen nagyon is gyakran hivatkozott kölcsönösségen. Jelen írásunk elsősorban ennek az említett viszonosságnak a működését és mértékét, valamint az angolszász országok ebben való részvételét kívánja vizsgálni, ezért a finnországi ellenőrzési mechanizmus sajátosságait csak mint különleges esetet, vázlatosan tekintjük át. Az Egyesült Államok ráadásul, mint nem hadviselő fél, nem is vett részt a fegyverszüneti ellenőrzésben, így a finn példa ebből a szempontból is kívül esik szorosabban vett
vizsgálódási körünkön.
Finnország második világháborús szerepe ugyan számos rokon vonást mutat Közép-Európa
más, később szovjet megszállás alá került és legkésőbb 1947-re a szovjet blokk részévé vált
országainak helyzetével, a „finn példa” ugyanakkor mégis egyedi400. Az 1939-es Molotov-Ribbentropp paktum a Szovjetunió érdekövezetének nyilvánította Finnországot, csakúgy mint
Kelet-Lengyelországot, a balti államokat401 és a Romániához tartozó Besszarábiát. A Szovjetuniónak a paktum titkos jegyzőkönyvében megítélt területek megszerzéséért egyedül
Finnországgal kellett tényleges háborút folytatnia, ami Finnország további sorsának tekintetében döntő jelentőségű tényezőnek bizonyult. Finnország az 1939-40-es Téli Háborúban
szervezett külföldi támogatás nélkül402, egyedül harcolt a lehengerlő létszámbeli és technikai
fölényben lévő Vörös Hadsereg ellen.403 Az 1937-38-as tisztogatások során „lefejezett” és
politikai komisszárok befolyása alatt álló szovjet hadsereg csak aránytalanul súlyos veszteségek árán, 1940 márciusára tudott felülkerekedni a harci morál tekintetében messze felette
álló finn hadseregen. Az 1940. március 12-i moszkvai békében Finnország elvesztette terüle400

Lásd ezzel kapcsolatban részletesen: Jussila, Osmo - Hentilä, Seppo – Nevakivi, Jukka (szerk.): From grand
duchy to modern state: a political history of Finland since 1809. C. Hurst & Co. Publishers, 1999. 180-217.
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te kb. egytizedét: Kelet-Karéliát az ország második legnagyobb városával, Viipurival, valamint a Salla-vidéket. A területi veszteség és a folyamatos szovjet fenyegetettség egy köztes
időszak (az ún. Átmeneti Béke) után természetszerűleg sodorta az országot az egy évvel később megindult német támadás oldalára (Folytatólagos Háború404). A háború kezdeti szakaszában a finn hadsereg olyan területeket is elfoglalt Karéliában, melyek sohasem tartoztak
Finnországhoz, ez – és Sztálin követelése – viszont kiváltotta Nagy-Britannia hadüzenetét
1941. december 6-án. Az Egyesült Államok ugyanakkor hagyományosan jó kapcsolatokat
ápolt Finnországgal, melynek háború előtti és alatti politikai berendezkedése és kormányai
sokkal inkább megfeleltek az amerikai elvárásoknak, mint az antidemokratikus, vagy egyenesen diktatórikus közép-európai rezsimek. Washingtonban azt sem felejtették el, hogy Finnország volt az egyetlen olyan állam, mely még a világgazdasági válság alatt is maradéktalanul
és pontosan fizette a korábban felvett amerikai pénzügyi kölcsönöket.405 Az Egyesült Államok
a világháború alatt igyekezett egyfajta egyensúlyt teremteni és békét közvetíteni a Szovjetunió és Finnország között, ezek a kísérletek azonban nem jártak érdemi eredménnyel. 406 Az
Egyesült Államok tehát nem üzent hadat Finnországnak és a diplomáciai kapcsolatokat is
fenntartotta a balti állammal egészen 1944 júniusáig, amikor a szovjet támadás ellen védelmet kereső Ryti finn köztársasági elnök ismét elkötelezte magát a német szövetség mellett
és kizárta a különbéke lehetőségét a Szovjetunióval.407 Ez a lépés már elvezetett az amerikai-finn diplomáciai kapcsolatok megszakításához, a romló kétoldalú kapcsolatok azonban a
tényleges hadüzenetig ekkor sem jutottak el.
A Folytatólagos Háborúban Finnország a németek oldalán eljutott Leningrádig, de Mannerheim marsall, a finn hadsereg főparancsnoka kategorikusan megtagadta a város közvetlen
ostromában való részvételt, vagy az utánpótlási vasútvonal támadását. A háborús fordulat
évében, 1943-ban Finnország már békét keresett a Szovjetunióval. A nyugati közvetítéssel
zajlott béketárgyalások azonban akkor még – elsősorban a súlyos orosz jóvátételi követelések miatt408 – nem vezettek eredményre. Sztálin fegyverletételre akarta kényszeríteni Finnországot, ezért a Vörös Hadsereg a normandiai partraszálláshoz időzítve, 1944. június 9-én átfogó támadást intézett a karéliai szorosban a finn állások ellen. A finn csapatok német segítséggel nagyjából azon a vonalon tudták megállítani az ismételten hatalmas, mintegy hatszoros erőfölényben lévő Vörös Hadsereget 1944 júliusában, melyet a Téli Háború végén elfog404
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laltak. Az elszánt küzdelem, mely 1944 nyarán ismét feltartóztatta a Vörös Hadsereget, csakúgy mint a Téli Háborúban, ismét területi veszteségekkel járt Finnország számára. Ez a
veszteség ugyanakkor, szintén az előző háborúhoz hasonlóan létfontosságú időnyereséget
jelentett. 1944 nyarára ugyanis Sztálin figyelme már Lengyelország és Dél-Kelet-Európa felé
fordult, így a finn hadszíntér másodlagos jelentőségűvé süllyedt a Franciaországban és
Olaszországban is jelen lévő angol-amerikai haderővel folytatott európai „versenyfutásban”.
Mindez szintén döntő mértékben hozzájárult Finnország megszállásának elmaradásához,
ezáltal pedig a szovjet blokkon kívül maradásához is.
A finn fegyverszüneti egyezményt 1944. szeptember 19-én írta alá szovjet részről Andrej
Alexandrovics Zsdanov, aki a finnországi SZEB elnöke is lett. Az egyezmény a moszkvai
békében meghatározott határokat juttatta ismét érvényre, kiegészítve a Petsamo-vidék átadásával és a Porkkala-félsziget 50 évre – katonai támaszpont céljára – történő bérbeadásával. Finnországnak a korábban Moszkva által követelt 600 millió dolláros jóvátétel helyett 300
milliós kártérítési kötelezettséget írtak elő, azonban az átadás során érvényes forgalmi értéken számítva és a hadisarcként elszállított áruk értékét is beleértve a finn jóvátétel így is
mintegy 570 milliós dolláros összeget tett ki.409 Finnországnak a fegyverszünet alapján ki kellett űzni az ország északi területeiről a német csapatokat, ami a háború újabb szakaszához,
a visszavonuló németek bosszúhadjárata következtében súlyos pusztításokkal járó ún.
Lappföldi Háborúhoz vezetett. A fegyverszünet értelmében a finn hadsereget két és fél hónap alatt le kellett szerelni, ismét engedélyezni kellett a betiltott baloldali szervezetek működését, ezen kívül a politikai foglyok szabadon bocsátása, hadifogolycsere, a háborús bűnösök elítélésében való közreműködés és a politikai és társadalmi élet demokratizálását célzó
intézkedések is részét képezték az egyezménynek.
A finn fegyverszünetnek a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra vonatkozó 22. pontja leginkább az egy héttel korábban megkötött román egyezményt idézi: mindenféle időbeli korlátozás nélkül a szovjet főparancsnokság általános irányítása alá helyezi a bizottságot, sőt a függelék egyenesen a szovjet főparancsnokság egy szerveként határozza meg a testületet. Más
nemzetek képviseletét a finnországi SZEB-ben az egyezmény nem is említi.
A finnországi SZEB elnöke Andrej Zsdanov lett, akinek korábbi tevékenysége nem kevés aggodalomra adott okot a finnek körében. Leningrád védelmének egykori irányítója, akit abban
az időben sokan Sztálin lehetséges utódjának tekintettek, erős ellenérzéseket táplált a szerinte a megállapított jóvátétel összegénél sokkal komolyabb háborús károkat okozó finnekkel
szemben. Ráadásul Finnországban is közismert volt, hogy 1940 nyarán Zsdanov vezényelte
le az Észtországot a Szovjetunióhoz csatoló baloldali fordulatot. A szovjet politikus azonban
az újabb kutatások szerint410 korántsem Sztálin tekintélyes bizalmasaként, sokkal inkább a
409
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Kremlben folyó hatalmi harcok veszteseként, Molotov, Berija és Malenkov száműzöttjeként
érkezett Helsinkibe. A politikai befolyását fokozatosan elveszítő, de – vagy éppen ezért – a
moszkvai belpolitikai csatározásokban aktívan részt vállaló Zsdanov egyre gyakrabban és
egyre hosszabb időre volt kénytelen hazautazni, majd 1945 decemberétől végleg ott maradni. Ez a tényező – mely, mint láttuk, éppen fordított előjelű hatást ért el Romániában, Bulgáriában vagy Magyarországon – Nevakivi szerint szerencsésnek bizonyult Finnország esetében. Itt ugyanis helyettese, Grigorij Szavonenkov korántsem tudott oly mértékű tekintélyre
szert tenni, mint maga Zsdanov, s a SZEB elnökének távolléte inkább enyhítette az ellenőrző
bizottságnak a finn belpolitikai életre gyakorolt befolyását.
A mintegy 300 fős (köztük 20 brit) finnországi SZEB ugyanakkor a romániai, bulgáriai és magyarországi helyzethez nagyon hasonló módszereket alkalmazott a finn belpolitikai élet „demokratizálása” érdekében. Bár a közel 400 jobboldali szervezet betiltásával a finn kormány
igyekezett elébe menni a SZEB elvárásainak, Zsdanov követelésére kellett a paramilitáris
Fehér Gárdát vagy védőrséget (Suojeluskunta), a tábori kórházi ellátást szolgáló Lotta Svärd
szervezetet, vagy az önsegélyező Bajtársi Szövetséget is felszámolni 1944 végén.
A politikai életnek a korábbi jobboldali mozgalmakkal, szervezetekkel kompromittálódott politikusoktól való megtisztítását célzó mozgalom élére maga Paasikivi miniszterelnök állt, Zsdanov és a SZEB ugyanakkor közvetlenül meghatározta a letartóztatandó személyek körét. Ennél is messzebb ment Yrjö Leino kommunista belügyminiszter 1945 áprilisában, amikor
Zsdanov 2. sz. listája alapján titokban elfogatott és ítélet nélkül a Szovjetunióba deportáltatott
20 oroszországi születésű emigránst. (Ez az eset vezetett három évvel később Yrjö Leino
bukásához is.)
A háborús főbűnösök elítéltetésében a SZEB odáig ment, hogy az 1946 februárjában hozott
ítéletek kihirdetését megtiltotta (az ítéletek egyébként nemzetközi összehasonlításban valóban alacsonynak számítottak, amit Foreign Office is kifogásolt), és a büntetés minimális mértékét maga Zsdanov határozta meg. (Végeredményben az 1946. február 21-én meghozott
döntés a háborús köztársasági elnököt, Ryti-t 10 év kényszermunkára, a korszak más vezető
politikusait 2-6 évre ítélte.411)
A finn igazságszolgáltatás menetébe 1947 a januárjában is beavatkozott a SZEB: ekkor egy,
a világháború végén felállított földalatti ellenállási mozgalom felgöngyölítésében és közel
1600 ítélet meghozatalában segédkezett a bizottság. Ezt az ügyet próbálta a finn kommunista párt a reakcióval való leszámolásra és a hadsereg megtisztítására felhasználni, amihez a
SZEB tanácsadói és a finn kormányra gyakorolt nyomással járult hozzá. A nagy horderejű ellenállási mozgalom felgöngyölítése és az ügyben született szintén enyhének tekinthető ítéle-
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tek (fél évtől öt évig terjedő kényszermunka 10 vádlott esetében) azonban viszonylag enyhe
reakciókat váltott ki a SZEB és Moszkva részéről.
A finn és a közép-európai helyzet párhuzamosságainak másik jellemző példája, hogy 1945.
után a finn kommunisták is a népfront-kormányok Moszkva által támogatott taktikáját követték: a finn kommunista párt a „haladó pártokkal”, a szociáldemokratákkal és a Vidékiek Szövetségével lépett koalícióra, s ily módon kísérelte meg befolyását tényleges társadalmi támogatottságához képest412 jelentős mértékben növelni.413 Mivel azonban az ún. veszélyes években alapvetően szabad választásokat tartottak, ez a népfront-politika nem vezetett egypártrendszer kialakulásához.
A fenti példák jól érzékeltetik, hogy 1945. és 1947. között a finnországi belpolitikai élet alakulása, valamint az ottani SZEB tevékenysége számos rokon vonást mutat a közép- és délkelet-európai országok helyzetével. A belpolitikai élet kulcspozícióit (Belügyminisztérium államvédelmi szervek) itt is hamar sikerült megszereznie a kommunista pártnak, mely a fegyverszüneti egyezménynek a társadalmi élet demokratizálásával és a háborús bűnösök elítélésével kapcsolatos rendelkezéseit a SZEB támogatásával próbálta meg egyúttal belpolitikai
fegyverként is használni. A fenti tényezők ugyanakkor nem vezettek az ország szovjetizálásához, aminek számos részösszetevőjét tárják fel a moszkvai levéltári forrásokon alapuló
újabb kutatások.414 A finn belpolitikai élet alakulásának döntő tényezője minden bizonnyal az
volt, hogy az ország elkerülte a Vörös Hadsereg megszállását. A Téli Háború vagy a Folytatólagos Háború során megnyilvánult elsöprő függetlenségi vágy és szervezettség pedig eleve valószínűtlenné tett egy sztálinista fordulat külső beavatkozás nélküli bekövetkeztét.
Arra pedig, hogy végeredményben miért nem szállta meg katonailag a Szovjetunió Finnországot is, ismételten csak több tényező együttes hatását említhetjük. Egyfelől a világháborúban két alkalommal is megtapasztalhatta a Szovjetunió a finn ellenállás mértékét (ismeretes,
hogy Sztálin a katonai erőt mindenek előtt respektálta), és nem kívántak a háború végén egy
újabb elhúzódó csatározást vállalni. Ráadásul az 1944 nyarán a finn fronton beállt nyugvópont kedvező időpontnak is bizonyult Finnország szempontjából, hiszen ekkor már a szovjet
hadsereget Közép-Európa és Berlin mielőbbi elfoglalása vezérelte. Ennek bekövetkezte után
viszont már az atomfegyver birtokában lévő és Finnországgal kinyilvánítottan szimpatizáló
Egyesült Államok és a skandináv államok reakciójával is számolnia kellett volna Sztálinnak
egy esetleges újabb finn háború kirobbantása esetén.
Finnország szovjetizálásának elmaradásához ugyanakkor minden bizonnyal hozzájárultak az
erős demokratikus finn hagyományok, az 1944. és 1947. közötti időszak tekintélyes politikai
412
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személyiségeinek (Mannerheimnek és Paasikivinek) eredményesen egyensúlyozó politikája
és a finn kommunista mozgalom gyengesége is. A finn belpolitikai élet demokratikus hagyományainak köszönhető az is, hogy a Szovjetuniónak Finnország esetében a kelet-nyugati feszültségek kiéleződése során kevésbé kellett tartania ellenségesnek tekinthető politikai berendezkedés létrejöttétől vagy az ország „nyugati tömbhöz” való csatlakozásától. Mindezt jól
jelzi, hogy Paasikivi elnök 1947-ben visszautasította az ország részvételét a Marshall-segélyben, 1948-ban pedig Finnország barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási
szerződést kötött a Szovjetunióval.
A háborúban kimerült Szovjetuniónak ugyanakkor szüksége volt a finn jóvátételi szállítások
zavartalanságának biztosítására, aminek érdekében inkább fékezte a helyi kommunista pártnak a teljes baloldali fordulat kierőszakolására tett erőfeszítéseit. Mivel pedig közvetlen fegyveres támogatásnak híján volt a SZEB, kívánságait csak közvetve, a finn alkotmányos keretek között juttathatta érvényre, s ennek a szabálynak a bizottság és Zsdanov is – az említett
titkos deportálási ügyet leszámítva – lényegében mindvégig eleget is tett.415
Moszkvai levéltári forrásokra alapozva Nevakivi a fentieken túl szerencsésnek tartja Finnország szempontjából Zsdanov szerepét is, mivel szerinte éppen a moszkvai pozícióiban meggyengült politikus odázta el a finn kormánnyal való élesebb konfliktusokat és a kemény vonalas politika végrehajtását. Igencsak kérdéses marad ugyanakkor az, hogy végrehajtható lett
volna-e egy efféle kemény vonalas politika a Vörös Hadsereg közvetlen támogatása nélkül
is. A finn demokratikus hagyományokat, valamint a világháború során tanúsított elsöprő erejű
függetlenségi vágyat tekintve nagy valószínűséggel nemmel kell válaszolnunk erre a kérdésre.
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A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság
A

világháború

második

szakaszában

folytatott

magyar

béketapogatózások

és

fegyverszünet(ek) megkötésének hazai és nemzetközi háttere a hazai szakirodalomban alaposan feltárt és dokumentált.416 A következőkben ezért ennek a folyamatnak pusztán főbb
lépcsőit tekintjük át különös tekintettel arra, hogy a majdani fegyverszüneti ellenőrző mechanizmusra vonatkozó elképzelések miként formálódtak a szövetségesek közti tárgyalások során.
A magyar fegyverszünet(ek) megszületése
A Magyarország háborús részvételét lezáró és a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot létrehozó fegyverszünet aláírásához vezető folyamat 1942 márciusában, Bárdossy miniszterelnök
menesztésével lényegében megkezdődött.

Ekkorra a moszkvai vereséggel, valamint az

Egyesült Államok hadba lépésével Németország katonai helyzete megingott és esély mutatkozott arra is, hogy a Duna-medencébe még a Vörös Hadsereg megérkezése előtt angol és
amerikai csapatok érkezhetnek. 1942 végén és 1943 elején Kállay kormányfő és környezete
mind határozottabban keresni kezdte a németekkel való szembefordulás és a nyugati szövetségesekkel való fegyverszünet megkötésének lehetőségét, ugyanakkor feltétlenül el kívánt kerülni egy előkészítetlen kiugrás nyomán bekövetkező német megszállást.417 Kállay a
második magyar hadsereg doni katasztrófája, illetőleg a sztálingrádi csata után igyekezett
felgyorsítani a békeelőkészületeket a Svédországban, Svájcban, Portugáliában, Törökországban és Spanyolországban folytatott titkos – vagy annak szánt – tárgyalásokon. A rendszer – kisebb-nagyobb reformok után történő – átmentésére és az 1938. és 1941. között
visszaszerzett területek megtartására törekvő magyar kormánykörök fegyverszüneti elképzelései ugyanakkor kevés ponton találkoztak a nyugati szövetségesek elképzeléseivel. Mint láttuk, az amerikai és angol békeelőkészítő műhelyekben kidolgozott béketervek elvben nem
zárták ki a trianoni határok etnikai alapú módosításának lehetőségét, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását és társadalmi rendjének konzerválását azonban semmiképp
sem támogatták. Ráadásul az angol külügyminisztérium sokáig azon az állásponton volt,
hogy a magyar béketapogatózások bátorításából származó előnyöket meghaladnák azok a
hátrányok, melyek a szövetségesek, elsősorban a csehek körében keltett gyanakvásokból
keletkeznének. Ebből az okból hivatalosan egészen 1943 augusztusáig nem tárgyalhatott
egyetlen magyar küldött sem brit nagykövetekkel vagy vezető beosztású diplomatákkal.418
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Az angol-amerikai csapatok észak-afrikai sikerei és szicíliai partraszállásuk, majd pedig Mussolini bukása és a Badoglio-kormánynak a fegyverszünet keresésére vonatkozó tervei határozottabb cselekvésre ösztönözték a Kállay-kormányt.419 A brit féllel Isztambulba tárgyalni
küldött Veress László 1943. szeptember 9-én azonban csak egy négy pontos követelést vehetett át, mely a feltétel nélküli megadás „megfelelő pillanatban” történő kinyilvánítását, és a
Németországgal történő szakításhoz szükséges lépések megtételét tartalmazta.420 Kállay a
feltételeket elfogadta ugyan, de annak teljesülése a nyugati szövetségesek esetleges középeurópai hadműveleteinek függvénye volt. Mivel azonban Teheránban a balkáni vagy komolyabb olaszországi invázió terve lekerült a szövetségesek napirendjéről, a magyar kormány
első „fegyverszünete” sem léphetett életbe.
1944. február végén a Kállay-kormány újabb kísérletet tett a háborúból való kiválásra, immáron azonban a katonai helyzet realitásait figyelembe véve Moszkvával.421 A tervek szerint brit
közvetítéssel zajlott és a szovjet fronton lévő magyar csapatok kapitulációjáról szóló tárgyalások azonban már nem járhattak eredménnyel a március 15-i német megszállás következtében.
(Megjegyzendő, hogy az újabbann feltárt amerikai levéltári források, különösen Borhi László
kutatásai alapján valószínűsíthető, hogy Magyarország egy esetleges sikeres 1944 tavaszi
kiugrás esetén sem számíthatott volna érdemi amerikai vagy brit segítségre, háború utáni
megítélése és sorsa ebben az esetben sem alakult volna kedvezőbben.)
Horthy számára az augusztus 23-i román kiugrás teremtette meg az alkalmat a németektől
való eltávolodás újabb kísérletére. Az augusztus 29-én kinevezett Lakatos Géza másfél hónapos miniszterelnöksége alatt számos kezdeményezést tett a német orientáció csökkentésére, de a Faragho Gábor vezette fegyverszüneti delegáció csak egy hónappal később,
szeptember 28-án indulhatott útnak Moszkvába. A delegáció – melynek Faraghon kívül tagja
volt még Szent-Iványi Domokos rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, valamint gróf
Teleki Géza – október 8-án kapta meg az előzetes fegyverszüneti feltételeket Moszkvában,
melyeket Horthy jóváhagyása után október 11-én írtak alá. Ebben Magyarország vállalta az
1937. december 31-i állapot szerinti határok visszaállítását, a magyar csapatok és köztisztviselők 10 napon belül történő visszavonását, illetőleg minden kapcsolat megszakítását és
hadüzenetet küldését Németországnak. Az előzetes fegyverszüneti feltételek értelmében a
megszállt területek kiürítésének ellenőrzésére szövetségesközi, szovjet elnöklet alatt álló bizottság jött volna létre. Molotov az előfeltételek átadásakor azt is közölte a magyar delegáció
vezetőjével, hogy a fenti feltételek elfogadása esetén a szövetségesek készek megtárgyalni
a végleges fegyverszünet feltételeit, melyek általában azonosak Romániáéval.
419
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A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság majdani működésével és jogosítványaival
kapcsolatos viták már a Faragho Gábor vezette magyar fegyverszüneti delegációnak átadott
előzetes tervezet kapcsán422 megkezdődtek Moszkvában. Brit és amerikai részről ugyanis a
romániai és bulgáriai SZEB működéséből azt a tanulságot vonták le, hogy lehetőleg a fegyverszüneti egyezményben kell garantálni a nyugati katonai missziók szélesebb jogosítványait. Ahogy Harriman moszkvai amerikai nagykövet megfogalmazta: „Úgy látom […], hogy a
szófiai és bukaresti ellenőrző bizottságokba küldött képviselőinket nem részesítik olyan figyelemben, amilyet szerintünk megérdemelnének. Attól félek, hacsak nem rögzítjük a magyarországi képviselőink jogaira vonatkozó követeléseinket még a magyar fegyverszünet jóváhagyása előtt, akkor ők nem csak hogy ugyanolyan bánásmódban részesülnének, de a
szovjetek úgy is értelmeznék a követeléseinkről való lemondást, mintha elfogadtuk volna a
bulgáriai és romániai ellenőrző bizottságokba küldött képviselőink státusát.”423
A brit Foreign Office szintén a romániai és bulgáriai gyakorlat megismétlődését kívánta megelőzni a tárgyalások során, de elegendőnek ítélték, ha az Olaszországban a szovjet képviselők számára garantált jogosítványokat igénylik a britek számára Magyarországon. Az angol
külügyminisztérium ezen kívül erőteljesen szorgalmazta a csehszlovák és jugoszláv delegációk akkreditálását a magyarországi ellenőrző bizottságba, mert ennek révén a bulgáriai görög kérdésben remélt javulását elérni.424
Az 1944. októberi szovjet tervezet XIX. pontja kimondta, hogy a fegyverszünet teljes időszakára Szövetséges Ellenőrző Bizottságot hoznak létre szovjet elnökség alatt, Nagy Britannia
és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével. A tervezet szerint a testület a fegyverszüneti feltételek teljesülését lett volna hivatott szabályozni és ellenőrizni a Szövetséges
(Szovjet) Főparancsnokság általános irányítása alatt. Ebben a tervezetben nem esett még
szó a fegyverszünet két részre bontásáról: az ún. katonai periódus – tehát a fegyveres harcok időszaka – megkülönböztetéséről a harcok lezárultától a békeszerződésig terjedő időszaktól. Ilyen irányú indítványt az amerikai tárgyaló delegáció vezetője, Harriman tett Hull
amerikai külügyminiszter 1944. október 14-én kelt táviratában425. Az amerikai külügyminiszter
levelében a tárgyaló küldöttséget arról tájékoztatta, hogy a Külügyminisztérium a Szovjet főparancsnokság irányítását csak a fegyveres harcok idejéig tartja elfogadhatónak, utána viszont egyenrangú részvételt kíván biztosítani a három képviselt nagyhatalomnak. Az amerikai diplomáciának ebben a kérdésben tanúsított mérsékelt eltökéltségét jelzi viszont Stettinius külügyminiszter-helyettes egy héttel későbbi távirata426, melyben arra szólítja fel Kennan
moszkvai amerikai ügyvivőt, hogy határozottan támogassa a vitának ezen a pontján a koráb422
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ban már kifejtett amerikai álláspontot, de azért e pontból nem szándékozik a Külügyminisztérium döntő kérdést csinálni.
Horthy 1944. október 15-i proklamációjában nyilvánosan is bejelentette a fegyverszüneti kérelmet, a rosszul előkészített kiugrási kísérletet azonban a németek könnyű szerrel hatástalanították. Az előzetes fegyverszüneti feltételek véglegesítését ily módon ismét meghiúsította
a német beavatkozás, illetőleg a nyomában bekövetkezett nyilas hatalomátvétel. Bár a Szálasi-puccs átmenetileg megakasztotta a fegyverszüneti tárgyalásokat, az egyezmény végleges szövegének kialakításával kapcsolatos diplomáciai egyeztetések 1944 októberében és
novemberében is folytatódtak. Az amerikai diplomácia – Edward R. Stettinius külügyminiszter-helyettes Kennan moszkvai amerikai ügyvivőnek küldött 1944. november 2-ai távirata
szerint427 – a magyar Fegyverszüneti Egyezmény szovjet tervezetének jóvátételi paragrafusát nem tartotta elfogadhatónak az európai stabilitás és ezzel párhuzamban az amerikai
nemzeti érdekek szempontjából. A XIII. paragrafusból vagy töröltetni szerették volna a jóvátétel konkrét összegére vonatkozó részeket, nyitva hagyva ezáltal a kérdést további háromoldalú tárgyalások számára, vagy – amennyiben az első verziót nem tudják elfogadtatni – a jóvátételi időszakot hat évre emeltették volna, a felállítandó Szövetséges Ellenőrző Bizottságban pedig jóvátételi részleget hoztak volna létre az egyezményt aláíró nagyhatalmak képviselőinek részvételével. Stettinius ugyanaznap kelt újabb táviratában428 szövegszerűen is
meghatározta az egyezmény jóvátételi pontjának, illetve az ahhoz fűzött függeléknek az
amerikai verzióját. E szerint a SZEB-en belül felállítandó különleges, a Magyarország által fizetendő jóvátétellel foglalkozó részlege a három aláíró ország képviselőiből állt volna, melynek munkájában alkalomszerűen részt vehettek volna más, jóvátételre jogosult államok képviselői is.
Az amerikai javaslatra, mellyel a brit tárgyalódelegáció is egyetértett, Molotov 1944. december 29-én válaszolt429. A külügyi népbiztos a román és a finn tapasztalatokra hivatkozva
szükségtelennek ítélte ilyen részleg felállítását, de a csehszlovák és jugoszláv képviselők
eseti részvételét a SZEB munkájában tárgyalásra alkalmas kérdésnek találta.
A magyar SZEB szervezetéről és hatásköreiről folytatott tárgyalásokon Harriman radikálisabb eszközök alkalmazását is javasolta saját külügyminisztériuma számára, mint például a
tárgyalásokról való kivonulást, vagy a Moszkvának nyújtott kölcsönbérleti szállítások leállításával való nyomásgyakorlást. A State Department azonban a romániai és bulgáriai helyzet
kapcsán kinyilvánított elégedetlensége ellenére sem kívánta idáig feszíteni a húrt Moszkvával.430
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Mindkét nyugati szövetséges azt a következtetést vonta le tehát a korábban felállított középeurópai ellenőrző mechanizmusok működéséből, hogy néhány alapkérdésben – mint például
az érintett kormánynak adandó politikai természetű utasítások, a delegátusok szabad utazása, saját kormányaikkal való kódolt kapcsolattartás vagy a missziók létszámának és ellátásának ügyében – írásba kell foglalni az egyes missziók jogait. Ezeket a jogosítványokat javasolta egy, a fegyverszüneti egyezmény mellé csatolt külön jegyzőkönyvben rögzíteni Stettinius 1944. december 29-i táviratában.431
1945. január 15-én Moszkvában a három szövetséges nagyhatalom képviselőjének utolsó
tárgyalásán Molotov váratlanul engedékenynek bizonyult a nyugati partmnerek követeléseinek teljesítésében: kormánya nevében hozzájárult, hogy a nyugati delegációk maguk határozhassák meg delegációik létszámát a szovjet elnök jóváhagyása nélkül is. Szintén elfogadta azt is, hogy a helyi delegációk teljes körű futárszolgálaton és akár kódolt formában is kapcsolatot tarthassanak saját kormányaikal.432
Szálasi hatalomátvétele után Budapesten nem maradt olyan kormány, mellyel a szövetségesek folytathatták volna a fegyverszüneti tárgyalásokat. Azonban ahogy a brit Foreign Office
illetékese két héttel a nyilas puccs után megjegyezte: „Moszkva nem kedveli az ilyen természetű hatalmi vákuumot, s olyan alternatív kormány felállítását ösztönzi, vagy éppenséggel
kezdeményezi, amellyel majd alá lehet íratni a fegyverszünetet”.433 A november-decemberi
moszkvai tárgyalásokon a Szovjetunió képviseletében Molotov, V. G. Dekanozov külügyi
népbiztos-helyettes és F. F. Kuznyecov vezérezredes, valamint a korábbi fegyverszüneti delegációból alakult Moszkvai Magyar Bizottság tagjai megállapodtak az ideiglenes magyar
kormány létrehozásáról és annak tagjairól. (Molotov a nyolcvanas években úgy emlékezett
vissza, hogy ő hozta létre az Ideiglenes Magyar Nemzeti Kormányt. 434) A Debrecenben december 21-én megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány két nappal később kérte a fegyverszüneti feltételek közlését a Szovjetuniótól, december 28-án pedig hadat üzent Németországnak. 1945 januárjában Vörös János honvédelmi miniszter, Gyöngyösi János külügyminiszter és Balogh István miniszterelnökségi államtitkár Moszkvába utazott, hogy aláírja a
végleges fegyverszüneti egyezményt a szövetséges nagyhatalmak nevében eljáró Szovjetunió képviselőjével.
Az egyezmény – mely teljesítésének szabályozására és ellenőrzésére a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mandátuma szólt – egyebek között kötelezte Magyarországot a Szovjetunió
és a többi Egyesült Nemzet elleni háború beszüntetésére és egyúttal a Németország elleni
hadüzenetre, a német állampolgárok internálására, az 1937. december 31. előtti határok
visszaállítására, a szövetséges hadifoglyok és internáltak szabadon bocsátására, a faji vagy
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vallási diszkriminációt megtestesítő törvények hatályon kívül helyezésére, az Egyesült Nemzetek tagállamai területéről elszállított tulajdonok visszaszolgáltatására, a magyarországi német katonai tulajdonok átadására, 300 millió dolláros kártérítés fizetésére a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia részére, a SZEB egyes misszióinak teljes ellátására, a háborús
bűnösök letartóztatására és az elítélésükben való közreműködésre, a hitlerbarát és fasiszta
szervezetek feloszlatására, valamamint mindenféle kulturális és sajtó-tevékenységnek a
szovjet főparancsnoksággal való engedélyeztetésére.
Az egyezmény 18. pontja rendelkezett a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felállításáról, az
ezen ponthoz fűzött függelék pedig öt további mondatban határozta meg a testület feladatait,
hatáskörét és vázlatosan utalt annak szervezeti formáira is. Az egyezmény 18. pontjának
függeléke kötelezi Magyarországot, hogy a bizottság minden, a fegyverszüneti egyezményből következő utasítását teljesítse, ezenkívül kimondja, hogy a SZEB különböző szervezeteket és részlegeket hoz létre, az ország különböző részeire megbízottakat küld ki, székhelye
pedig Budapesten lesz. Molotovnak a Faragho-féle delegáció előtt az 1944. októberi előkészítő tárgyalásokon tett kijelentése ellenére a magyar fegyverszüneti egyezmény vonatkozó
pontja inkább emlékeztet a bolgár, mint a román megállapodásra. Mint láttuk, a román szerződésben a nyugati részvételről szó sem esik, s a teljes fegyverszüneti időszakra a szovjet
főparancsnokság alá rendelték a bizottság tevékenységét. (Hasonló módon csak a szövetségesek nevében eljáró angol-amerikai főparancsnok irányítása alatt állt az olaszországi ellenőrző bizottság, s a szovjet fél képviseletét az olasz fegyverszüneti egyezmény sem tartalmazta.) Ezzel szemben a bolgár egyezményben már szerepel az Egyesült Államok és NagyBritannia képviselete is, de a fegyveres harcok időszakára a szovjet főparancsnokság közvetlen irányítását írták elő. Ez a megfogalmazás került át végül a magyar fegyverszüneti
egyezménybe is. Mindez nem volt véletlen: a brit és a szovjet külügyminiszter már az 1944.
októberi moszkvai konferencián lényegében megállapodott arról, hogy a magyarországi ellenőrzés alapja a bolgár minta kell legyen.435
A SZEB Alapszabálya és szervezete
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Alapszabályát436 a szovjet fél készítette elő a Fegyverszüneti Egyezménnyel egyidőben és annak aláírásával lépett hatályba. A szabályzat szövegét hivatalosan a magyar Fegyverszüneti Egyezmény aláírásának napján, 1945 január 20-án
küldte meg Molotov külügyi népbiztos Averell Harriman moszkvai amerikai nagykövetnek437.
A Fegyverszüneti Egyezmény 18. pontja mint láttuk, a fegyverszünet teljes időszakára a
Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság elnöklete alá helyezte az ellenőrző bizottságot, ráadásul a németországi háború lezárásáig még közvetlenebb szovjet irányítást fogalmazott
435
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meg. A SZEB Alapszabálya pontosan tükrözte a szovjet katonai érdekeknek alárendelt viszonyokat.
A Bizottság elnöke a szovjet fegyveres erők képviselője lett, vezető tisztségviselői – az alelnök438, a politikai tanácsadó439, két segéd valamint a vezérkari főnök440 – pedig, bár az alapszabály nem határozta meg ezek nemzetiségét, mindannyian a szovjet misszió tagjai közül
kerültek ki. Az Egyesült Államok és Nagy Britannia képviselői számára kizárólag a Bizottságban való részvételt garantálta az Alapszabály 2. pontja.
Az Alapszabály a Fegyverszüneti Egyezmény 18. pontjához fűzött "F" függelékkel összhangban Budapesten jelölte ki a Bizottság székhelyét.
Az Ellenőrző Bizottság hét szervezeti egységre tagolódott a szabályzat szerint: a) vezérkar;
b) politikai részleg, c) adminisztratív részleg, d) katonai részleg, e) légi haderő részlege), f)
folyami flotta részlege, g) gazdasági részleg. A szervezeti felépítés több ponton is vitákat váltott ki már a fegyverszüneti tárgyalásokon is, a későbbiekben pedig a SZEB misszióvezetői
között.
Nem járt több eredménnyel a SZEB szervezetével, illetve részlegeivel kapcsolatos másik
amerikai kezdeményezés sem. Mindjárt a Bizottság első hivatalos ülésén, 1945. március 26án Key tábornok, az amerikai misszió vezetője javasolta egy titkárság felállítását az egyes
delegációk közti információcsere megkönnyítésére441. Ezt a javaslatot Vorosilov marsall azzal
utasította el, hogy az Alapszabály egyértelmű rendelkezései szerint ilyen részleg nem létezik, és annak felállítása nem is szükséges. Egységes titkárság létrehozása helyett a Bizottság elnöke az ülésen azt javasolta, hogy nyugati kollégái a vezérkari főnökhöz forduljanak információkért, melyeket ily módon is megkaphatnak. Vorosilov e döntésében természetesen
az is kifejeződött, hogy a marsall nem látja szükségesnek a Bizottság egységes jegyzőkönyv-vezetését, ezen túl pedig a közös adminisztrációt sem. A SZEB hivatalos adminisztrációját az elkövetkező két és fél évben a szovjet misszió vezette, az ülések jegyzőkönyveit pedig minden delegáció maga készítette el a többiek jóváhagyása, aláírása nélkül. Ebben a
döntésben is gyökerezik az az ülésről ülésre napirendre kerülő nyugati sérelem, hogy a Bizottság nevében tett legfontosabb döntésekről, a magyar kormánynak küldött utasításokról
utólag, esetleg csak a sajtóból értesültek. 1945 márciusában azonban még a nagyhatalmi
politikához hasonlóan a SZEB ülésein is a szívélyes és szövetségesi légkör uralkodott, ráadásul – mint azt korábban jeleztük – a nyugati diplomácia a fegyverszünet első időszakára
vonatkozóan szinte feltétel nélkül elismerte a Vörös Hadsereg katonai érdekeinek elsőbbségét a szövetségesek egyenlő bizottságbeli képviseletéhez képest. Key tábornok az említett
ülésen – brit kollégája hallgatólagos jóváhagyásával – a szovjet döntést feltétel nélkül magá438
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énak ismerte el, a közös SZEB-titkárság gondolata pedig a testület működésének elkövetkező két és fél évében nem vetődött már fel.
Az Alapszabály nem rögzítette részletesen az ülések összehívásának módját, illetve gyakoriságát, csak azt állapította meg, hogy a Németországgal való ellenségeskedés lezárultáig a
Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Ennek ellenére – éppen a romániai és bulgáriai
bizottság egyoldalú működésében szerzett tapasztalatok miatt – kezdeményezték a nyugati
delegációk majdani jogainak és lehetőségeinek pontos rögzítését. Az amerikai diplomácia az
első időszakban egyáltalán nem kívánt egyenrangú félként résztvenni a SZEB munkájában –
ezt csak a háborús cselekmények lezárultával kezdődő időszakra próbálták biztosítani. A
SZEB működésének első szakaszát értékelve például F. T. Merrill, az amerikai misszió tagja
egyenesen névleges amerikai részvételről beszélt442. Ennek a helyzetnek azonban ő két, az
Egyesült Államokra nézve előnyös oldalát emelte ki. Egyrészt ebben a helyzetben a magyarok is tudatában voltak annak, hogy az ország jólétéért a felelősség nem a nyugatot terheli.
Másrészt a szovjet fél egyoldalú tevékenysége precedenst teremthetett a Japánban felállítandó és amerikai vezetésű ellenőrző bizottság működéséhez.
Ebben a szellemben – tehát a kialakult egyenlőtlen helyzet tudomásulvételével és a formális
egyenrangúság követelésével – készült el a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság
Alapszabályának amerikai tervezete443 is 1945. január első napjaira, mely azonban a viták
során több ponton is a Szovjetunió számára kedvező irányban módosult. Ez a tervezet az
ülések összehívásával kapcsolatban még csak annyi előírást tartalmazott, hogy a bizottság a
három fél részvételével rendszeres találkozókat fog tartani a megállapodás szerinti időközökben. A végleges Alapszabályból azután még ez a kevéssé konkrét megfogalmazás is kimaradt.
Az Alapszabályban a Németországgal folytatott háború lezárásáig a szovjet fél csak azt a kötelezettséget vállalta, hogy a magyar kormányszerveknek adandó fontosabb, politikai természetű utasítások esetében tájékoztatja azokról nyugati kollégáit, az ún. második periódus –
tehát a háború befejezésétől a Békeszerződés aláírásáig – kérdését pedig nyitva hagyta.
Az ülések rendszeres összehívásának kötelezettségét csak az Alapszabály 1945. júliusában
végrehajtott módosításakor vállalta a szovjet fél. Bár a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
1945. március 26-ai találkozóján444 arról született megállapodás, hogy az elnök havonta két
alkalommal rendes, szükség esetén pedig rendkívüli üléseket fog összehívni, a testület második hivatalos találkozójára csak 1945. júniusában került sor. Mint azt a bulgáriai SZEB működése kapcsán is láttuk, a bizottság tevékenységének két időszakra bontása lényegében
azt jelentette, hogy az európai háború időszakában az angol és az amerikai képviseletek for442
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málisan jelen lehettek a legyőzött országokban, de szerepük pusztán megfigyelői státuszra
korlátozódott, érdemi tevékenységet a bizottság mint testület nem fejtett ki. Mindez nem jelentette természetesen azt, hogy a SZEB nevében a szovjet hatóságok nem intézkedtek a
fegyverszüneti feltételek érvényesítéséről, csak a testületi működés formális feltételeit, a
rendszeres bizottsági üléseket nem írta elő az Alapszabály. Key tábornok 1945. március 24én például hosszas telefonbeszélgetésben445 sérelmezte Vorosilov marsallnál, hogy magyarországi tartózkodásának öt hete alatt még egyetlen hivatalos találkozót sem tartottak, a fegyverszüneti feltételek teljesítéséről velük nem konzultáltak, holott tudomása szerint jóvátételi
tárgyalások már folytak a magyar kormányzati szervekkel, ráadásul a magyar kormány által
kiadott rendeleteket – a nyugati képviseletek tudomása nélkül – nyilvánvalóan jóváhagyta az
ellenőrző bizottság. A magyarországi SZEB működésének ezen területén is megfigyelhető a
„bolgár modell” érvényesülése: 1945. február 27-én tartottak egy szovjet-amerikai megbeszélést, majd március 26-án rendezték meg az első hivatalos és formális találkozót, ezután
pedig – két kétoldalú, nem hivatalos szovjet-amerikai megbeszélés után – 1945. június 5-én
a harmadik hivatalos ülést.446 Az említett februári ülésen egyébként a Vorosilov távollétében
elnöklő Levuskin vezérőrnagy egyértelműen le is szögezte az amerikai tárgyalópartnereknek:
amíg katonai akciók folynak Magyarország területén vagy annak közelében, addig a katonai
megfontolások elsőbbséget fognak élvezni a SZEB működésével szemben.447
A Németország elleni háború végeztével s az említett "második periódus" kezdetével az
amerikai fél kezdeményezte a SZEB működésének revízióját, a nyugati delegációk egyenlő
jogainak érvényesítését. Mindez elsősorban az angol és amerikai delegációvezetők alelnöki
státuszát, az összes bizottságban nyugati képviseletet, valamint az összes SZEB-döntésre
vonatkozó előzetes egyetértési jog biztosítását jelentette volna448. Ezen kívül az amerikai fél
kezdeményezése az ülések összehívását illetve lebonyolítását is pontosabban szabályozta
volna: a rendszeresen összehívott ülések napirendjére ezután bármely fél által javasolt témát
fel kellett volna venni, háromoldalú egyetértés híján pedig csak a napirenden lévő kérdéseket
lehetett volna megvitatni az adott ülésen.
A romániai, bulgáriai és magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság tevékenységének
revíziójára a potsdami konferencia nyomán került sor. Az 1945. július 17. és augusztus 2. között megrendezett nagyhatalmi konferencián a három fél megegyezett abban, hogy az említett országokban az ellenőrző bizottságok „munkamódszerét az alapul elfogadott indítvány
alapján felülvizsgálja, figyelembevéve a három kormány érdekeit és felelősségét, amely kor445
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mányok együttesen szabták meg a szóban forgó államok fegyverszüneti feltételeit"449. Az
"alapul elfogadott indítvány" formula homlokegyenest ellenkező értelmezésre adott módot a
résztvevő feleknek. A szovjet fél a július 12-én a magyarországi SZEB-ben működő nyugati
delegációknak eljuttatott jegyzékbe450 foglalt és az alapszabályt érintő módosításokat olyan
eldöntött kérdésként kezelte, melynek alapján a többi ellenőrző bizottság működésének revíziója megtörténhet. Ezzel szemben William S. Key és Oliver P. Edgecumbe tábornokok, az
amerikai illetve az angol katonai misszió vezetői a szovjet indítványt vitaalapként próbálták
értelmezni, és abból kiindulva próbálták a bizottságok működését átformálni – kevés eredménnyel. Vorosilov marsall sem az említett amerikai javaslatokat, sem a szovjet fél által kidolgozott módosított Alapszabályt451 nem volt hajlandó megvitatni a nyugati missziók vezetőivel. Az 1945. augusztus 22-én tartott hivatalos ülésen452 Key tábornok vetette fel az általa
csupán szovjet javaslatnak tekintett alapszabály-módosítás ügyét, Vorosilov azonban még a
kérdés szóbahozatalát is félreértésnek minősítetve kijelentette, hogy javaslatról vagy tervezetről szó sincs, csak az általa kiadott új alapszabályról. Ezen az ülésen fogalmazódott meg
legmarkánsabban, hogy a szovjet fél a vitaalapul elfogadott indítványt úgy kezelte, mint
amely kizárólag a romániai, bulgáriai illetve finnországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságok
eljárásmódjának revíziójához szolgáltathat alapot. A továbbiakra nézve pedig Vorosilov leszögezte: a Potsdamban elfogadott alapszabályt már csak Washington, London és Moszkva
együttesen módosíthatják. Byrnes amerikai külügyminiszter ezután közvetlenül Moszkvánál
próbálta meg elérni a közép-európai ellenőrző bizottságok működésének revízióját: augusztus 28-i táviratában arra utasította Harriman nagyövetet, hogy a szerinte a potsdami határozatokkal ellentétben álló szovjet döntésről kezdeményezzen tárgyalásokat.453 Egy héttel később a nagykövet már arról tájékoztatja a külügyminisztert, hogy sem közvetlenül Moszkvával, sem a három kormány közti tárgyalások révén nem remélhető elmozdulás, ezért a brit
javaslatnak megfelelően célszerű volna a további tiltakozásokat felfüggeszteni és kivárni az
új működési rend gyakorlati próbáját.454 Ezzel a magyarországi SZEB alapszabályának módosítása végleg lekerült a diplomáciai egyeztetések napirendjéről, s a testület működésének
lezárultáig a Vorosilov-féle júliusi szabályzat maradt érvényben.
A második periódus, tehát a háború vége és a békeszerződés életbe lépése közötti időszakban a módosított és sok vitát kiváltó alapszabály több ponton találkozott az amerikai és brit
követelésekkel. Szabad utazást engedélyezett az országban a nyugati missziók tagjainak
(előzetes bejelentési kötelezettség mellett), a ki- és beutazási kérelmek elbírálásának határ449
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idejét pedig egy hétben határozta meg. Megszabta a hivatalos ülések összehívásának rendjét, a magyar kormánynak szóló és "elvi" kérdéseket érintő utasítások kiadásának előfeltételéül pedig az amerikai és brit képviselők előzetes egyetértését írta elő. Nem történt változás
viszont az "elvi (vagy „legfontosabb”) kérdések eltérő értelmezése terén: a nyugati delegációk szinte minden ülésen felemlített sérelme, az információktól – s így a tényleges döntésektől – való elzártság maradt. Továbbra is csak a SZEB szovjet vezetőségén keresztül tarthatták a kapcsolatot a magyar kormányszervekkel, s a szabályzat azon pontja is papíron maradt, hogy az amerikai és angol tiszteknek joga volt bármilyen, a SZEB működésével kapcsolatos levélről, utasításról másolatot kapni. Az új eljárásmód szerint az Ellenőrző Bizottság
üléseit tíznaponta, illetve szükség esetén még gyakrabban kellett volna összehívni, ezek a
hivatalos találkozók azonban csak a legritkább esetben követték egymást két héten belül.
(Jellemző adalék, hogy míg az említett amerikai alapszabály-módosítási javaslat455 egyformán kívánta rögzíteni a szovjet, angol és amerikai SZEB-képviselők jogait és lehetőségeit,
addig a végleges változat csak az utóbbi két fél jogosultságait látta szükségesnek írásba foglalni, a szovjet delegációét nem.)
A SZEB Alapszabályának a revíziója 1945 őszén fokozatosan lekerült a szövetségesek tárgyalásainak napirendjéről. A külügyminiszterek szeptemberi londoni konferenciája nem foglalkozott a kérdéssel, angol és amerikai oldalon pedig tudomásul vették a szovjet javaslat érvénybe léptetését. Byrnes amerikai külügyminiszter ezt a rezignált álláspontot rögzítette
1945 októberében Harriman-nek küldött táviratában: „…habár kormányunk nem fogadta el
magára nézve kötelezőnek a magyarországi SZEB Alapszabályának szovjet revízióját, és
természetesen rokonszenvezik [Key] azon törekvéseivel, hogy a SZEB ténylegesen háromoldalú testületként működjön, úgy gondoljuk, nem szolgálna semmilyen hasznos célt a kérdés további erőltetése a moszkvai követségen keresztül. Kérje meg Key tábornokot, hogy
kerülje a vitát ebben a kérdésben, ha pedig az mégis napirendre kerülne, jelezze, hogy nincs
instrukciója a kérdés megtárgyalására és azt kormányzati szinten kell rendezni.”456
A SZEB missziói
A fegyverszüneti egyezmény, valamint a bizottság eredeti és módosított Alapszabálya a
Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia részvételét írta elő a magyarországi
Szövetséges Ellenőrző Bizottság tevékenységében.
A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöki posztját annak megalakulásától
megszűnéséig a Szovjetunió marsallja, volt hadügyi népbiztos Kliment Jefremovics Vorosilov
töltötte be. A marsall személye és politikai habitusa kellemes benyomást tett az angolszász
képviselőkre és a hazai politikusok többségére is. Már a magyar fegyverszüneti tárgyalások
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idején Moszkvában Harriman elégedettségét fejezete ki Vorosilov kinevezése kapcsán
mondván: reményei szerint a marsall nagyobb függetlenséget élvez majd és nagyobb megértéssel lesz szövetségesei iránt, mint a romániai vagy a bulgáriai ellenőrző bizottságok vezetői.457 A SZEB elnökének személyével kapcsolatos előzetes várakozásokat mind brit kollégái, mind pedig magyar politikusok utólag igazolták. A brit politikai misszió vezetője, Gasciogne 1945 áprilisában így jellemezte a SZEB elnökét: „Vorosilov (az orosz marsall) elég kellemes személyiség hivatalos és magánemberi minőségében egyaránt. Erős akaratú, ravasz és
céltudatos.”458 Key vezérőrnagy, az amerikai misszió vezetője hasonlóan kedvező benyomásokat szerzett a Vorosilovval folytatott első, 1945. februári találkozójuk során.459 Nagy Ferenc
emlékirataiban az előzetes amerikai várakozásokhoz hasonlóan Vorosilov tekintélyét és ebből adódó politikai mozgásszabadságát hangsúlyozta: „Vorosilov, mint a Szovjetunió egyik
nagy tekitélyű vezetője, több emberi és politikai önállóságot tudott tanúsítani […] Vorosilov,
akit a Szovjetunióban úgy hívnak, hogy «Sztálin barátja», megengedhette magának, hogy
gesztusokat tegyen a magyar kormány felé.460 Nagy Ferenc véleményét Vorosilov viszonylagos engedékenységéről utólag is alátámasztják például a marsallnak a moszkvai pártvezetéssel folytatott levélváltásai a Tildy-kormány megalakulása kapcsán.461 Vorosilov viszonylag
pozitív megítéléséhez természetesen hozzájárult az, hogy a marsall viszonylag keveset tartózkodott Magyarországon, a szövetségesekkel és a magyar kormánnyal való élesebb konfliktusok idején pedig már Vlagyimir Petrovics Szviridov töltötte be a bizottság de facto elnöki
posztját.
Vorosilov marsall helyettese kezdetben Mihail Mihajlovics Sztahurszkij altábornagy volt, őt
1945 nyarán váltotta fel ebben a tisztségében Szviridov altábornagy.
1946 márciusától, amikor Vorosilov végleg Moszkvába távozott (1946-tól 1953-ig a Szovjetunió minisztertanácsának elnökhelyettesi funkcióit is ellátta), Szviridov altábornagy vezette a
bizottság munkáját. Az ő személye és működése korántsem keltett olyan jó visszhangot partnerei körében, mint Vorosilové: szűkebb önálló döntési jogkörénél462 fogva tevékenységét inkább a döntések halogatása és az engedményeket nem ismerő szigorúság jellemezte. A
SZEB katonai vezetőjének politikai tanácsadója a későbbi budapesti szovjet követ, Georgij
Makszimovics Puskin volt. A szovjet politikai képviselő formálisan saját katonai SZEB-részlegük alá volt rendelve, míg az amerikai és a brit esetben a két delegáció önállóan működött.463
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Az amerikai politikai misszió ráadásul rendelkezett egyfajta koordinátori jogkörrel minden
amerikai delegáció fölött. Ettől függetlenül egyik ország politikai képviselője vagy politikai tanácsadója sem vett részt a SZEB ülésein.)
A SZEB szovjet katonai missziójának pontos létszámát az orosz levéltári források hiányosságai miatt meglehetősen nehéz megbecsülni, korabeli visszaemlékezések a központi személyzet, a sorkatonák és megyei képviselők összlétszámát 800 fő körülire teszik. Jellemző,
hogy a korszakban még a magyar miniszterelnöknek, Nagy Ferencnek sem voltak pontos információi a szovjet képviselet létszámáról.464 Egy 1945. februári szovjet kimutatás 232 nevet
tartalmaz465, a magyar kormánynak ugyanakkor Levuskin 1945. március 8-án 25 fős listát
küldött, március 17-én viszont 100 nevet tartalmazó jegyzéket kapott Gyöngyösi János magyar külügyminiszter.466 A SZEB nyugati delegációi számára a szovjet részleg kizárólag a vezető beosztású tisztek 20-25 fős listáját küldte meg, így további következtetéseket ezen levéltári források alapján sem tudunk levonni. Nyilvánvalóan bizonytalanná teszi a SZEB szovjet részlegének létszámával kapcsolatos számításokat az a tény is, hogy a megszálló csapatok és az ellenőrző bizottság közti pontos feladat- és hatásköri megoszlás, valamint az aláfölérendeltségi viszonyok a szükséges levéltári források híján egyelőre nem tisztázottak. A
Dunától keletre eső magyarországi területeken lévő szovjet megyei és járási katonai parancsnokságokat 1945. május 5-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság alá rendelték, azonban a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke, Styemenko vezérezredes parancsára ez a hatáskör
1945. július 26. után átkerült a Középső Hadseregcsoport parancsnokságához. 467 Vorosilov
és Szviridov minden bizonnyal kettős alárendeltségben – mint a Vörös Hadsereg tisztjei és a
SZEB vezetői – katonai és külügyi megbízást is teljesítettek. Szviridov Vorosilov távollétében
például nem csak közvetlen felettesének, de Dekanozov külügyi népbiztos-helyettesnek is jelentett a SZEB üléseiről.
A fegyverszüneti egyezménnyel összhangban a SZEB megyei megbízotti hálózattal is rendelkezett Magyarországon, melyet azonban kizárólag a bizottság szovjet részlege működtetett. Az angolszász missziók képviselői elvben havonta két alkalommal tanácskozhattak volna a megyei megbízottakkal, ahol mindig a megyei megbízottak negyede vett volna részt.
Ilyen jellegű tanácskozásra vonatkozóan összesen egy – orosz levéltári forrásból származó
– dokumentum áll jelenleg a kutatók rendelkezésére.468 A megyei SZEB-megbízottak ugyanakkor a fegyverszüneti egyezmény teljesítésének ellenőrzése mellett az érintett megyék gazdasági és politikai vonatkozású eseményeiről és fejleményeiről is jelentési kötelezettséggel
tartoztak, mert – amint Szviridov megfogalmazta – „a SZEB nem várhatja meg, amíg a Vörös
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Hadsereg ellen fegyveres felkelést szerveznek. A szovjet megszálló hatóságoknak joguk van
[mindent] látni, tudni és ellenőrizni.”469 A SZEB elnökhelyettesének ez a megjegyzése ismételten rávilágít az ellenőrző bizottság és a megszálló csapatok feladatainak és hatásköreinek
összemosódására.
Az amerikai katonai missziót megalakulásától William S. Key vezérőrnagy vezette 1946 júliusáig, ekkor George Hatton Weems dandártábornok vette át a delegáció irányítását. Az amerikai misszió 52 fős volt 1945 márciusában, ez a szám hetvenöt főre emelkedett 1946 októberére470. Az Egyesült Államok 1945 elejétől önálló politikai missziót is működtetett Magyarországon H. F. Arthur Schoenfeld, későbbi budapesti amerikai követ vezetésével. Mint azt
Acheson amerikai külügyminszter-helyettes Schoenfeld számára adott 1945. márciusi politikai utasítása471 is leszögezi, az amerikai képviselet felállítása nem jelentette egyúttal a normál diplomáciai kapcsolatok felújítását vagy annak megkezdését is a két ország között.
A SZEB amerikai missziójának helyzetét alapvetően meghatározta az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok önálló politikai képviseletet is küldött Magyarországra, így a politikai
kérdések képviselete nem tartozott a SZEB-misszió hatáskörébe. Az amerikai katonai delegáció vezetőjének adott utasítás472 egyértelműen leszögezte, hogy politikai ügyekben egyedül a Schoenfeld vezette politikai misszió képviseli az Amerikai Egyesült Államokat, a vezérkari főnök által irányított katonai részleg minden politikai kérdésben annak alárendeltségében
jár el.473 (Acheson fent idézett utasítása szintén Schoenfeldet bízta meg az Egyesült Államok
elsődleges képviseletével Magyarországon, s ebbéli funkciójában az összes amerikai delegáció tevékenységének az összehangolását is feladatául szabta.) Ennek megfelelően Key, illetve utóda Weems tábornok általában csak olyan esetekben tűzetett a SZEB üléseinek napirendjére Magyarországgal kapcsolatos politikai kérdéseket, melyekben a szovjet fél valamilyen intézkedése a bizottság nevében vagy arra hivatkozva történt. Ilyen eset a SZEB két és
fél éves működése során jónéhányszor előfordult, ezért Key, illetve Weems tábornok rendszeresen tiltakozott írásban és szóban az egyoldalú szovjet intézkedések ellen.
Az említett, 1945. január 20-án kelt utasítás meghatározta a SZEB amerikai katonai missziójának kereteit is: a delegáció a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsa nevében eljáró vezérkari főnök közvetlen irányítása alá került, adminisztrációs és ellátási szempontból pedig az
USA Mediterrán Hadszíntéri Parancsnokságához tartozott. Magyarországon minden amerikai katonai, haditengerészeti egység a SZEB-misszió vezetőjének adminisztratív irányítása
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alatt állt csakúgy, mint az OSS hírszerzési tevékenysége. A delegáció kezdeti létszámát is
meghatározta az utasítás: Key tábornokon kívül három, ezredesi vagy alezredesi rangú katonatiszt, tizenkét tiszt, egy tiszthelyettes, harminckét közlegény, valamint a haditengerészet
részéről egy tiszt és három közlegény jelentette a SZEB amerikai részlegét. Később ez a létszám folyamatosan változott – mint láttuk, ehhez Magyarországon elvileg már nem kellett a
SZEB elnökének jóváhagyását megszerezni474 –, a delegáció tagjainak száma 1946 végére
elérte a hetvenöt főt. Szervezetét tekintve az amerika katonai delegáción belül – az adminisztratív részlegen túl – külön katonai, hajózási és gazdasági részleg is tevékenykedett.475
Nagy Britannia magyarországi SZEB-misszióját O. P. Edgcumbe altábornagy vezette, aki
mellett A. D. F. Gasciogne, majd A. K. Helm látta el a politikai tanácsadói feladatokat.476
Magyarország és Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Nemzetek között a hadiállapot a fegyverszüneti megállapodás aláírásakor, 1945. január 20-án szűnt meg. Magyarország mint
vesztes fél nem nyerte vissza szuverenitását 1947. szeptember 15-ig, a békeszerződés ratifikálásáig. Emiatt a két ország közötti hivatalos kapcsolatok a Magyarországra küldött brit katonai és politikai misszió tevékenységére korlátozódtak. A brit politikai misszió Gasciogne illetve később Helm vezetésével ugyan formálisan a katonai misszió alá volt rendelve, azonban az előbbi az angol Hadügyminisztériumnak (War Office), az utóbbi a Külügyminisztériumnak (Foreign Office) tartozott beszámolással. Gasciogne mindvégig mint a brit politikai
misszió vezetője jelentett a külügyminisztérium számára. Bár a politikai misszió fő feladata a
katonai misszió munkájának segítése volt, sokkal inkább volt módja önálló tevékenység végzésére. A katonai misszió ugyanis a szovjet elnökség alatt álló ellenőrző bizottság kereteiben
működött, míg a politikai képvselet szabadon tarthatott fenn kapcsolatot a magyar kormányszervekkel, politikai pártokkal és magánszemélyekkel.
Miután a szovjetektől megérkezett az engedély, 1945. február 24-én 78 fős brit katonai miszszió érkezett Magyarországra, melynek létszáma 1945 augusztusára elérte a 100 főt.477 A
brit kormánytól kapott politikai utasítás478 szerint: „Az Önök missziójának fő feladata a Magyarországgal aláírt fegyverszüneti egyezmény pontjainak a betartása a szovjet és egyesült
államokbeli kollegáikkal való legszorosabb együttműködés útján. A szovjet szándékok Magyarországot illetően ez idáig nem ismeretesek Őfelsége Kormánya előtt. Azok a tények
azonban, miszerint a Vörös Hadsereg tartja megszállás alatt az országot, valamint hogy Magyarország szovjet hadszíntér, azt jelentik, hogy a fegyverszünet érvényesítésében a szovjet
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kormány játssza a vezető szerepet. Nem óhajtjuk azonban, hogy Magyarország szovjet irányítás alá kerüljön, és ezért Önöknek a szovjet hatóságok minden olyan kísérletének ellen
kell állniuk, mely Magyarország szuverenitását vagy függetlenségét veszélyeztetné.” A direktíva ötödik pontja a szovjetekkel való őszinte együttműködést tűzte ki célul. Előírta a brit tagok számára, hogy adjanak meg minden segítséget a szovjetek munkájához. Egyúttal kifejezte az angol igényeket, miszerint a béketárgyalások során és az azt követő időszakban
egyenlő jogokat formálnak a Magyarországot érintő összes politikai kérdésben. A nyolcadik
pontból kitűnik, hogy a magyar belpolitikát illetően ekkor még nem volt kialakult álláspontjuk
a támogatandó magyar politikai erők tekintetében. Az idézett politikai utasításnak megfelelően az angol misszió magyarországi tevékenységét valóban a szovjetekkel való szoros
együttműködés, vagy legalábbis az élesebb konfrontációk kerülése jellemezte.
Mint korábban láttuk, sem a fegyverszüneti egyezmény, sem pedig az alapszabály nem rendelkezett a szovjet, amerikai és brit képviseleteken kívül egyéb országok részvételéről a magyarországi ellenőrző bizottságban. Csehszlovákia és Jugoszlávia ügyének képviseletét a
magyar fegyverszüneti feltételekről szóló tárgyalásokon Nagy-Britannia vállalta magára. Ennek hátterében a szövetségesi státuszon túl az a nem titkolt szándék állt, hogy egy jugoszláv
és egy csehszlovák misszió magyarországi működésének engedélyezése révén nyomást lehet gyakorolni Moszkvára a bulgáriai SZEB reformja és az ottani görög ügy képviselete tekintetében. Ilyen értelemben tájékoztatta a Foreign Office 1944. december 31-én a magyar
fegyverszünetről tárgyaló John Balfour brit nagykövetet is.479 (Végeredményben, mint láttuk,
Görögország nem küldhetett képviseletet a bulgáriai SZEB-be, a Bulgáriával szemben támasztott görög jóvátételi igényeket pedig Nagy-Britannia kísérelte meg érvényesíteni Szófiában.)
A londoni csehszlovák emigráns kormány egyébként 1944. december elején Magyarország
megszállásában való csehszlovák részvétel kérdését is felvetette Londonban és Washingtonban a fegyverszüneti feltételek ellenőrzésének céljából, ezt a kezdeményezést azonban
egyik oldalon sem támogatták.480 Jugoszlávia bevonását a magyarországi SZEB munkájába
a Moszkvában tárgyaló A. Hebrang, a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság képviselője
is kérte Sztálintól és Molotovtól 1945. január 9-i találkozójukon, akik egyetértettek ezzel a
megoldással. (Sztálin a megbeszélésről készült feljegyzés tanúsága szerint egyébként Hebrang azon felvetését is támogatta, hogy Jugoszlávia Pécs környékét és a bajai háromszöget
is megszállja és később elcsatolja Magyarországtól.)481
Jugoszlávia és Csehszlovákia képviseletéről a magyar ellenőrző bizottságban 1945. január
19-én egyeztek meg végleg a Moszkvában tárgyaló felek: ennek értelmében Molotov a szö479
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vetségesek nevében tájékoztatta a jugoszláv és csehszlovák kormányokat, hogy képviseleteket küldhetnek Magyarországra, ahol a SZEB tevékenységének minden olyan területében
részt vehetnek, mely országaik érdekeit érinti.482
A Magyarország által fizetendő jóvátétellel kapcsolatos ügyek intézésére a fentiek értelmében missziót küldött a SZEB mellé Csehszlovákia és Jugoszlávia is, ezek azonban hivatalosan nem voltak tagjai a bizottságnak, annak ülésein és döntéseiben nem vehettek részt.
Csehszlovákia kezdetben 19 fős, 1946-ra 90 fősre duzzadt delegációját483 kezdetben Dalibor
Krno, 1946 tavaszától Frantisek Dastich altábornagy vezette484. Jugoszlávia szerényebb,
mintegy tíz fős képviseletet működtetett Obrad Cicmil ezredes irányításával485.
Az említett missziókon kívül más külföldi delegátus nem működött a magyarországi SZEB
mellett. A De Gaulle-kormány képviseletében Paul Giraud 1945 októberétől ugyan az országban tartózkodott (kinevezését és megérkezését Key a SZEB 1945. november 10-i ülésén jelentette be washingtoni utasításra486), neki azonban a fegyverszüneti egyezmény ellenőrzésében az iratok tanúsága szerint semmilyen érdemi szerepe nem volt.
A SZEB ülései
A Fegyverszüneti Egyezmény egyes pontjainak teljesítésével, a missziók ellátásával és
együttműködésének formáival, a legfontosabb magyar bel- és külpolitikai eseményekkel öszszefüggő kérdések tisztázására a SZEB rendszeres hivatalos, illetve alkalmankénti üléseket
tartott delegációvezetői vagy helyettesi szinten. Ezen kívül az egyes részlegekben dolgozó
katonai és civil szakértők alacsonyabb szintű megbeszéléseken egyeztették a delegációk álláspontját. Tevékenységének több mint két és fél éve alatt a szovjet, angol és amerikai miszsziók vezetői illetve legmagasabb rangú tisztjei félszáznál több hivatalos illetve félhivatalos
ülést, találkozót, megbeszélést tartottak.487 (Nem számítjuk az említett ötvenöt ülés közé a
SZEB keretén belül felállított részlegek – politikai, adminisztratív, katonai, légügyi, folyami
hajózási illetve gazdasági – megbeszéléseit valamint az alacsonyabb szintű vagy alkalmi találkozókat sem. Ez az ötvenöt ülés azért tarthat számot kiemelt figyelemre, mert vagy a korabeli résztvevők is ilyennek ítélték őket és a szokásos diplomáciai csatornákon keresztül az illetékes hadügy-, illetve külügyminisztériumokhoz továbbították az ezekről készült jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, vagy pedig valamilyen magyar belpolitikai vagy gazdasági kérdés
megismeréséhez szolgáltatnak fontos adalékot.)
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A SZEB ülésein nem folyt egységes jegyzőkönyv-vezetés, minden delegáció saját maga számára készítette el a szó szerinti vagy tartalmi jegyzőkönyveket.
A delegációk eltérő módon vezették jegyzőkönyveiket: az angol és a szovjet fél tömörebb, áttekinthetőbb tartalmi emlékeztetőivel szemben az amerikaiak terjedelmesebb szó szerinti
jegyzőkönyvei pontosabban érzékeltetik az ülések hangulatát és a résztvevők egymás közti
viszonyát.
A SZEB üléseinek hangulata, a résztvevők aktivitása és az általuk felvetett és képviselt kérdések jól tükrözik egyrészt a bizottságon belüli erőviszonyokat, az egyes delegációk politikai
céljait , másrészt beszűrődtek az ülésekre a nagyhatalmi viszonyok változásai is. 1945 első
felében – a Fegyverszüneti Egyezmény által meghatározott ún. első időszakban – a nyugati
és a szovjet delegátusok ritkán találkoztak, üléseik szivélyesnek mondható, tapogatódzó, ismerkedő légkörben zajlottak. Ez egyfelől köszönhető volt annak, hogy a Fegyverszüneti
Egyezmény az európai háború végeztéig deklarálta is a megszálló szovjet csapatok és a
szovjet SZEB-misszió közvetlen magyarországi érdekeit és a nyugati szövetségesekénél
sokkal erősebb jogosítványait. (Mint láttuk, a fegyverszünet első időszakában nem volt érdemi konzultáció vagy együttműködés a bizottság elnöke és nyugati tagjai között.) Másfelől a
magyarországi ellenőrző bizottság működésére is rányomta még bélyegét a szövetségesek
által közösen viselt háború ténye. Az 1945 nyarán megkezdődött ún. második periódusban
rendszeresebbé váltak az ülések, több napirendi pontot tárgyaltak meg a felek és érdemi politikai kérdések megvitatására is sor került. Egyrészt az alapszabály megváltoztatásának az
ügye, másrészt a mind nyilvánvalóbb egyenlőtlen viszony a bizottságban, harmadrészt a
szovjet hadsereg és a SZEB elnökének közvetlen és a szövetségesekkel nem egyeztetett
beavatkozásai a magyar politikai életbe voltak azok a tényezők, melyek 1945 nyarától átformálták a SZEB-ülések lefolyását és hangvételét. Általánosságban elmondható, hogy az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia viszonya Magyarországhoz, a kelet-közép-európai szovjet behatoláshoz és a befolyási övezetek ismételt kialakulásához hozzávetőleges pontossággal megjelenik a magyarországi SZEB működésében is. (Sőt, a nyugati nagyhatalmak helyi
missziói – mint az megtörtént Romániában és Bulgáriában is – nem egyszer aktívabban léptek fel a szovjet behatolás ellenében a saját külügyminisztériumuk által javallotttnál488.) A brit
katonák és diplomaták – párhuzamosan a világháború utáni Nagy-Britannia fő diplomáciai
irányvonalával – kevésbé aktívan vettek részt a magyarországi SZEB működésében is, bár
amerikai szövetségesük kezdeményezéseit általában támogatták. Mindez meglepő pontossággal tükröződik az ülések jegyzőkönyveiben is. Az amerikai fél gyakrabban tűzetett napirendre magyar belpolitikai eseményeket vagy a bizottság egyenrangú működését érintő kérdéseket, alkalmanként vállalva a konfrontációt, esetenként pedig a számonkérést a szovjet
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A hivatalos külügyi álláspontoktól való eltérésre azért volt lehetőségük, mert a SZEB résztvevői katonai delegációk voltak a hadügyminisztérium irányítása alatt, a külügyminisztériumokkal csak konzultáltak, illetve egyeztették politikai jellegű lépéseiket.
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féllel szemben, addig az angol képviselők leginkább saját delegációjuk elhelyezésével, ellátásával valamint brit állampolgárok és gazdasági érdekeltségek védelmével kapcsolatban
mutattak aktivitást.489 (Az alapszabály-módosítás fentebb említett ügye is oly módon rendeződött, hogy az amerikai Key tábornok eredménytelen próbálkozásai után a State Department – az amerikai misszióvezető véleménye ellenében – javasolta a téma befagyasztását.
Edgcumbe tábornok, Nagy Britannia képviselője ebben a kérdésben semleges állásponton
maradt.)
A SZEB hivatalos ülésein általában a misszióvezetők vettek részt – az amerikai William S.
Key illetve utódja George Hatton Weems, a brit Oliver P. Edgcumbe, valamint K. E. Vorosilov
illetve helyettese V. P. Szviridov –, őket pedig delegációjuk hat-tíz tagja kísérte. A nem hivatalos, de legmagasabb szintű találkozókon általában alacsonybb létszámú küldöttségek tárgyaltak meg egy-egy fontosabb, egyedi esetet.
A korábban említett ötvenöt magas szintű találkozón – melyre szinte kivétel nélkül a szovjet
misszió székhelyén, a Bajza utcai épületben került sor – összesen 361 napirendi pontot tárgyaltak meg a delegációk vezetői és a kíséretükben lévő magasrangú tisztek illetve szakértők490.
A találkozókon leggyakrabban, összesen harminchat alkalommal került napirendre a Fegyverszüneti Egyezmény 13. pontjának teljesítése, vagyis az Egyesült Nemzetek – elsősorban
az USA és Nagy-Britannia – magyarországi jogainak és érdekeltségeinek a háború előtti állapotba való visszaállítása. Ez mindenekelőtt a New Jersey-i Standard Oil Company részesedését jelentette a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaságban (MAORT), de több ízben tárgyaltak a Standard Electric, a Socony Vacuum Oil Company, vagy a Singer Sewing
Machine magyarországi érdekeltségeiről is.
Közel hasonló gyakorisággal, összesen harminckét alkalommal vitatták meg, vagy legalább
tűzték napirendre a felek különböző nyugati – elsősorban angol és amerikai – állampolgárok
beutazási kérelmeit Magyarországra. (Általában segélyszervezetek és politikai szervek képviselői, a missziókhoz tartozó szakértők, valamint üzletemberek, rokonlátogatók érdekében
próbáltak eljárni a nyugati delegációk.) Sokszor volt szükség a beutazások engedélyeztetésének elvi kérdéseit is napirendre tűzni, hiszen ennek a folyamatnak a lassúsága és kiszámíthatatlansága a nyugati delegációk egyik fő sérelme volt. Mint azt az amerikai misszió
szakértője, Frederick T. Merrill már idézett jelentésében megállapította, az 1946-os év első
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Egy kortárs brit külügyi tisztviselő figyelemreméltó megjegyzése adalékul szolgálhat a magyarországi SZEB
brit missziójának tevékenységéhez: 1945 nyarán a Foreign Office illetékes részlege egyáltalán nem gyűjtötte az
információkat a szovjetek által megszállt európai területeken a helyi lakossággal szemben elkövetett attrocitásokról. Az angol diplomácia ezirányú tevékenysége kizárólag a volt brit hadifoglyokkal szembeni bánásmódra korlátozódott. Lásd erre vonatkozóan: Kent, John: British Imperial Strategy and the Origins of the Cold War 1944-1949.
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az esetlegesen szóban felvetett illetve a tárgyalásokon más pontokhoz kapcsolódó kérdéseket nem.
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tíz hónapjában nem volt olyan ülése a SZEB-nek, melyen a beutazási engedélyek problémáját valamilyen formában fel ne kellett volna vetni.
A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság ülésein harmadik leggyakoribb napirendi
pont az egyes missziók ellátásának, költségeinek kérdései, az elhelyezési és étkeztetési
problémák voltak. Csakúgy, mint az előbbi kérdéskör, ez is minden második hivatalos vagy
informális ülésen terítékre került (összesen huszonhét alkalommal). A Fegyverszüneti
Egyezmény 11. pontja kötelezte Magyarországot a SZEB misszióinak pénzügyi ellátására,
valamint ingyenes áruszállításra és különböző szolgáltatásokra, ezek szükséges mértékéről
azonban bizottságon belül, de a SZEB és a magyar kormányszervek között is állandó vita
folyt. Az üléseken így a nem kielégítőnek ítélt magyar szolgáltatások, vagy a magyar kormányszervek írásba foglalt kifogásai, illetve sajtóban megjelent kritikák szinte állandó témát
teremtettek.
Valamivel kevesebb alkalommal, összesen huszonhatszor vitatták meg a felek a különböző
nyugati megszállási övezetekben, illetve nyugat-európai országokban maradt magyar állampolgárok hazatelepítésének problémáit. Leginkább a Németország amerikai megszállási övezetében maradt több mint kétszázezer magyar állampolgár sorsa okozott gondot az ottani
katonai igazgatás számára, ezért a magyarországi SZEB-ben működött delegációra nagy
nyomás nehezedett a magyarok hazaszállításának engedélyeztetése érdekében. A bizottság szovjet és amerikai missziói közti viszony 1945 nyarán bekövetkezett kiéleződésének
egyik sarkalatos kérdése volt az amerikaiak számára csak felesleges terhet jelentő magyar
hadifoglyok és egyéb magyar állampolgárok hazaszállításának szovjet hátráltatása. (Németország amerikai megszállási övezetéből 1945. szeptemberében kezdődött meg a magyar hadifoglyok és menekültek hazaszállítása. Hozzávetőleg egy év múlva, 1946 őszén be is fejeződött a mintegy negyedmillió menekült magyar visszatelepítése.)
Az ülések szintén visszatérő témája volt a magyarországi svábok kitelepítésének kérdése.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 júniusában az egyéni felelősség alapján határozta
meg az internálandó, illetve az összeköltöztetendő német nemzetiségű magyar állampolgárok körét. A nagyhatalmak potsdami értekezlete azonban határozottabban foglalt állást a
"magyarországi német lakosságnak vagy egy részének" Németországba történő áttelepítése
mellett. Erre a nyilatkozatra hivatkozva szólította fel Szviridovon, a SZEB elnökhelyettesén
keresztül Vorosilov marsall – a nyugati missziók tudta nélkül – a magyar kormányt 1945 augusztusában 400-450 ezer magyarországi német kitelepítésére. Ennek a kérdésnek a megtárgyalását a SZEB ülésein elsősorban W. S. Key amerikai tábornok szorgalmazta, hiszen a
Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. november 20-i döntése értelmében az
amerikai megszállási övezetbe kellett a magyarországi svábokat kitelepíteni491. E tekintetben
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Megjegyzendő, hogy a Szövetséges Ellenőrző Tanács említett döntése a kitelepítendők létszámának felső határát szabta meg 500 ezer főben, míg a magyarországi SzEB szovjet vezetése ezt a számot kötelezően teljeítendőnek értelmezte és értelmeztette.
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is az amerikai fél játszott kezdeményező szerepet, bár a kitelepítések "szervezett és emberséges" lebonyolítása érdekében csak keveset keveset tehetett.
Hozzávetőleg minden harmadik SZEB ülésen kerültek szóba a magyar fegyveres testületeket, a hadsereget vagy a rendőrséget érintő ügyek. A Fegyverszüneti Egyezmény 1./c pontja
kötelezte Magyarországot 8 gyaloghadosztály kiállításával részt vállalni a Németország elleni
háborúból. Ennek a katonai egységnek a sorsát, valamint a magyar hadsereg 1945 késő
őszén történt drasztikus létszámcsökkentését és ennek következményeit vitatták meg az ellenőrző bizottságban. A magyar rendőrség ügyeit elsősorban az amerikai misszió feszegette,
nyugati értelmezésben a kommunisták feltűnően magas aránya ebben a testületben a demokrácia fenyegetettségének a jele volt.
Aránylag gyakran, huszonegy alkalommal kerültek napirendre különböző kulturális és sajtóügyek is. A Fegyverszüneti Egyezmény 16. pontja az ország kulturális életének és hírközlésének fontosabb eseményeit – irodalmi termékek kiadását, színházi- és mozielőadások megtartását, rádióállomások vagy a postaszolgálat működtetését – mind a SZEB előzetes jóváhagyásához kötötte. Az Egyesült Nemzetek elleni propaganda címén – melyet a Fegyverszüneti Egyezmény 15. pontja tiltott – az angolok és az amerikaiak rendszeresen tűzették napirendre a nyugati missziókat ért különböző sajtótámadásokat. (A legnagyobb nyugati felháborodást kiváltó eset a Szabad Nép 1946. januári cikke volt, melyben a szerző az angol és az
amerikai misszió – magyar költségen folytatott – pazarló életmódját támadta492.)
Valamivel ritkábban, átlagosan két-három ülésenként került a testület ülésének napirendjére
Magyarország nemzetközi diplomáciai kapcsolatainak a témája vagy a magyar és külföldi
háborús bűnösök elfogásának és elítélésének az ügye.
Két és fél év alatt összesen tizenöt alkalommal vitatták meg a felek hivatalos ülésen a magyar belpolitikai élet fontosabb eseményeit – választásokat, belpolitikai csatározásokat, vezető közéleti személyiségek letartóztatását, pártok és pártpolitikusok küzdelmeit.
Közel ugyanilyen sűrűn, összesen tizenhárom alkalommal tárgyaltak a delegációk a bizottság működésének elvi kérdéseiről. A leggyakoribb téma a potsdami konferencia nyomán
esedékessé vált alapszabály-módosítás és a missziók viszonyának (újra-)szabályozása volt.
Mint azt korábban már említettük, az e téren tett kétlelkű amerikai próbálkozások nem jártak
kézzelfogható eredménnyel, az angol külpolitika pedig 1945 nyara után már nem a SZEB
működésének revíziójában, hanem a békeszerződések mielőbbi ratifikálásában kereste a
helyzet megoldását.
Tíznél kevesebb alkalommal tárgyaltak a felek Magyarországra került szövetséges katonák
és civilek sorsáról, a fizetendő magyar jóvátétel, a magyarországi német tulajdonok kérdéséről vagy a magyar gazdaság állapotáról.
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Virágszámla – mint fegyverszüneti kötelezettség. Szabad Nép 1946. január. 6.
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Mindössze három alkalommal érintették a szlovákiai magyarok háború utáni, köztudomásúan
viszontagságos sorsa, valamint a nyugatra került magyar ingóságok ügyét.
Az ülések napirendi pontjainak számszerű összevetése természetesen nem tekinthető a
résztvevő felek érdekeltségeit és törekvéseit jelző egzakt mutatóként, a napirendre tűzött
kérdések nagy vonalakban mégis jelzik az egyes missziók működésének irányait.
A SZEB a magyar belpolitikában
Az alábbiakban nem törekszünk a SZEB és a magyar belpolitikai élet viszonyát, a bizottságnak a fegyverszüneti egyezmény teljesítésén túlmutató tevékenységét részleteiben is bemutatni – több okból sem. Egyfelől mint korábban jeleztük, kellő oroszországi levéltári forrásanyag híján a SZEB működésének ez a rendkívül fontos területe egyelőre elsősorban másodlagos források – visszaemlékezések, sajtóforrások – alapján kutatható.493 Másfelől írásunk célja elsődlegesen az amerikai és a brit delegációk részvételének összevetése a magyarországi és a többi európai ellenőrző bizottság tevékenységében, ezek a missziók pedig
a belpolitikai életet érintő döntések és intézkedések meghozatalában általában nem vettek
részt. Célunk elsősorban annak áttekintése, hogy az angolszász országok képviseletei mely
területeken és milyen tevékenységet fejtettek ki, s ez mennyiben volt összhangban saját kormányaik külpolitikai céljaival és elvárásaival. Mindamellett ezek a missziók is értesültek – bár
általában csak utólag – a bizottság nevében történt döntésekről, így az ezzel kapcsolatos reakciókra mindenképpen kitérünk.
A Bizottság tényleges munkáját még meg sem kezdhette, amikor a SZEB elnöke, Vorosilov
marsall máris meghatározó módon avatkozott bele a magyarországi belpolitikai életbe. A
Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt valamint a Magyar Kommunista Párt korábban egyaránt meghirdette ugyan a földosztás szükségességét, annak mértékéről, módjáról valamint az esetleges kártérítésről persze egészen különböző elképzeléseket
fogalmaztak meg494. A döntő szót a földreform kérdésében a SZEB elnöke mondta ki, holott
ebben a kérdésben a fegyverszüneti egyezmény semmilyen formában nem biztosított döntési jogkört a bizottság vagy annak vezetője számára. 1945. március elején Vorosilov Debrecenben ultimátumszerűen fogadtatta el a koalíciós pártokkal a Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt radikális fölreform-javaslatát495, hogy ezáltal egyrészt bomlasztó hatást gyakoroljon a németek oldalán még harcoló magyar csapatok körében, másrészt szélesítse a
kommunista párt társadalmi bázisát496. Vorosilov az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívását
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sem engedélyezte, pedig a Kisgazdapárt ilyen horderejű társadalom-szerkezeti átalakításról
mindenképpen törvényben kívánt rendelkezni. Vorosilov és Puskin 1945. március 21-én fogadta Zsedényi Bélát közölve vele, hogy az elkövetkező két hónapban nem ülésezhet az
Ideiglenes Nemzetgyűlés, a földreform végrehajtásához pedig e miniszterelnöki rendelet elegendő jogi felhatalmazást biztosít.497 Az ország összes földterületének 35%-át újraosztó földreform miniszterelnöki rendelet formájában jelent meg 1945. március 17-én.498
A földreform tárgyalásának idején az amerikai katonai misszió vezetője, Key vezérőrnagy közel egy hónapja Debrecenben tartózkodott már499, de a brit delegáció is több mint két hete
megérkezett Magyarországra500. A földreform kapcsán született döntésről az ellenőrző bizottság nyugati tagjai csak utólag értesültek, amit mind Key, mind pedig a brit politikai képviselő,
Gasciogne szóvátett Vorosilov marsallnak. Mint láttuk, az Alapszabály értelmében a SZEB
nevében kiadott fontosabb politikai utasításokról előzetesen értesíteni kellett volna a bizottság másik két delegációját is. A források azonban nem utalnak arra, hogy Vorosilov a SZEB
nevében intézkedett volna: kettős funkciójának korábban említett összemosódása és a földreform kapcsán megfogalmazott követelése501 inkább arra enged következtetni, hogy ebben
az esetben mint a még harcban álló Vörös Hadsereg tisztje és a megszálló erők főparancsnoka járt el. A SZEB angolszász misszióinak vezetői is tudatában voltak annak, hogy a háború végeztéig kormányaik alapvetően elfogadták, sőt támogatták a katonai hadműveletek prioritását a fegyverszüneti mechanizmus szabályszerű működtetésével szemben. Ebből adódóan érdemben nem is tiltakoztak az Alapszabály megsértése miatt. Key ugyan szóvá tette az
ügyet Vorosilovnál 1945. március 24-én, azonban a marsall érvelését – mely szerint sokat
kellett távol lennie mostanában, de a későbbiekben mindenről tájékoztatni fogja kollégáit –
az amerikai tábornok további kérdések nélkül tudomásul vette.502 Az amerikai misszió tagja,
Frederick T. Merrill 1945. március 21-én a külügyminisztériumnak a földreformról küldött jelentésében említést sem tesz a döntésnek a szövetségesek közti viszonyt érintő szempontjairól, kizárólag a szovjet-magyar kapcsolatok várható kiéleződését elemzi.503 A brit politikai
képviselő, Gasciogne pedig a Foreign Officenak küldött helyzetértékelésében – feltételezve a
katonai szempontokat a döntés mögött – értelmetlennek és haszontalannak tekintette a föld-
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reformot a Vörös Hadsereg háborús erőfeszítései szempontjából.504 A nyugati missziók vezetőinek mérsékelt reakcióihoz hozzájárulhatott az is, hogy ebben az időben Debrecenben saját képviseletük elhelyezésének, valamint munka- és életkörülményeik biztosításának szentelték idejük és figyelmük nagyobb részét. Ráadásul a szovjetek – amint Gasciogne megállapította – ugyan gyanakodóak és kevéssé kooperatívak voltak a nyugati képviselőkkel szemben, de korántsem tanúsítottak olyan ellenséges magatartást, mint amit a brit delegáció például Bulgáriában tapasztalhatott505. Ez a szivélyesség a források tanúsága szerint kellemes
meglepetést keltett mindkét angolszász misszióban. Vorosilov tekintélye és ebből adódó tágabb mozgástere nyilvánvalóan hozzájárult ehhez az eltérő bánásmódhoz, de a nyugati szövetségesekkel kiépített viszonylag szivélyes kapcsolat egyúttal Magyarország szerepére is
utalhat Moszkva külpolitikai prioritásainak sorában Romániához vagy Bulgáriához képest.
A romániai ellenőrző bizottság tevékenysége során jeleztük, hogy a Szovjetunió Állami Honvédelmi Bizottsága 1944. decemberi határozata rendelkezett a munkaképes német ajkú lakosság szovjetunióbeli munkatáborokba szállításáról. Ezt a kérdést Romániában a SZEB
előzetes tudta nélkül hajtotta végre a szovjet hadsereg. Magyarországon már 1944. december 30-án megkezdődött a munkatáborokba szállítandó németek összeírása, és a SZEB
nyugati misszióinak megérkezése előtt, 1945. februárjában 33 ezer ember kitelepítésével a
folyamat le is zárult506. Megérkezésük után a brit és amerikai missziók vagy nem értesültek a
német lakosság internálásáról, vagy pedig azt nem tekintették a fegyverszüneti ellenőrési tevékenység részének, ezért fennmaradt iratanyagaik alapján érdemben nem foglalkoztak a
kérdéssel.
A magyarországi ellenőrző bizottság 1945 júliusában – tehát már Németország háborús veresége után, vagyis az eredeti tervek szerint a nyugati missziók érdemi részvételének az időszakában507 – ismételten közvetlenül beavatkozott a magyar belpolitikai küzdelmekbe. Az
Ideiglenes Nemzeti Kormány átalakítását az MKP felső vezetése már 1945 februárjától kezdve napirenden tartotta: elsősorban Faragho Gábor közellátásügyi, Teleki Géza vallás- és
közoktatásügyi, Vásáry István pénzügy-, illetve Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter tevékenységével voltak elégedetlenek, de a miniszterelnök távozását is szívesen vették volna.508 Moszkva ekkor még nem egyezett bele egy nagyobb arányú kormányátalakításba, de
1945 júliusában a kommunista pártnak már sikerült megszereznie ahhoz Puskin és a SZEB
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támogatását is. A kormányátalakítás közvetlen előzménye az volt, hogy Valentiny Ágoston
1945. június 27-én a Belügyminisztériumtól független igazságügyi nyomozó testület létrehozását kezdeményezte a háborús bűnösök elleni eljárások felgyorsítása érdekében, amit a
kormány szótöbbséggel elfogadott. Puskin július elején – arra hivatkozva, hogy a rendelettervezetet nem egyeztették előzetesen a SZEB-bel – meghátrálásra késztette a kormányfőt, aki
a Valentiny-féle rendelettervezetet nem írta alá.509 Ezt az esetet felhasználva a SZEB politikai
tanácsadója már támogatta a kormány átalakítását és annak személyi összetételében gyakorlatilag vétót emelt a szovjet szempontból nem megfelelőnek ítélt személyek jelölése ellen.
A júliusi kormányátalakítás során ezzel a támogatással került a közellátási miniszteri pozícióba a szociáldemokrata Rónai Sándor, a pénzügyminiszteri székbe pedig Sulyok Dezső helyett Oltványi Imre.510
Az 1945. júliusi kormányátalakítás, melynek révén jelentősen megnőtt a baloldali befolyás az
Ideiglenes Nemzeti Kormányban, szintén a szövetséges katonai missziók tudta nélkül zajlott
le és nincs információnk arról, hogy tudtak volna a SZEB vezetőinek ebben való közreműködéséről. A kormányátalakítással kapcsolatban sem Key vezérőrnagy részletes beszámolója,
sem Gasciogne helyzetjelentései nem tartalmaznak érdemi információkat. A SZEB 1945. augusztus 3-án tartotta következő, negyedik hivatalos ülését, de itt sem került a napirendre a
magyar kormány átalakításának kérdése. Az ellenőrző bizottság nyugati képviselőit ebben az
időszakban már elsősorban a SZEB-nek a Potsdami konferencia határozata nyomán elvégzendő revíziója, valamint a magyarországi németek kitelepítése foglalkoztatta és láthatóan
nem tekintették feladatuknak a magyar pártpolitikai küzdelmek kommentálását vagy az azokban való részvételt.
A kormányátalakításnál nagyságrendekkel komolyabb figyelem övezte Londonban és Washingtonban is az 1945 őszi nemzetgyűlési választások előkészületeit. A téma a hazai szakirodalomban kellőképpen feltárt és bemutatott511, ezért itt csak a SZEB, azon belül is elsősorban az angolszász képviseletek tevékenységét tekintjük át a választások előkészületei kapcsán.
A potsdami konferencia után mind szovjet, mind nyugati részről felvetődött a magyarországi
parlamenti választások megrendezésének a kérdése, melyet az angolszász országok különösen a jalta egyezményre hivatozva kértek. Schoenfeld már 1945 júniusában kifejtette az
amerikai külügyminisztérium számára, hogy a SZEB aktív részvétele nélkül – ami a választójog szabályozásában és a választás lefolytatásában való közreműködést jelentené – Ma-
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gyarországon valószínűleg nem lehet tartós demokratikus intézményrendszert kiépíteni.512
Grew külügyminiszter-helyettes viszont júliusban arról tájékoztatta Schoenfeldet: a State Department elvben egyetért azzal, hogy a jaltai nyilatkozat érvényre juttatásában együtt kell
működniük a nagyhatalmaknak, de a választások lebonyolításában való konkrét részvételt
már elvetette. Annak amerikai felügyeletét csak abban az esetben tartotta szükségesnek, ha
a választások lebonyolítása veszélyeztetné a szabad véleménnyilvánítást.513
Vorosilov marsall 1945. augusztus 16-án közölte Miklós Bélával és az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökével, Zsedényi Bélával, hogy októberben kell megtartani a választásokat, mert
így a békeszerződés megkötéséig jelen lévő SZEB garantálni tudja a szavazás zavartalan lebonyolítását.514 A nyugati diplomáciai képviseletek ekkor már általában egy-két napon belül
értesültek a fontosabb belpolitikai eseményekről (leggyakrabban a miniszterelnökség politikai
államtitkárától, Balogh Istvántól), így Schoenfeld már augusztus 17-én kérte a külügyminisztérium hozzájárulását ahhoz, hogy a választások kérdését Key tábornok a SZEB napirendjére tűzethesse. Balogh egyúttal az amerikai katonai misszió vezetőjét, Key-t is tájékoztatta a
mielőbbi választásokra vonatkozó szovjet követelésről és a miniszterelnök álláspontjáról,
mely szerint az orosz csapatok jelenléte és a kommunista pártnak nyújtott támogatása lehetetlenné teszik szabad választás megrendezését.515 Byrnes külügyminiszter augusztus 23-án
ismét leszögezte: a SZEB feladata kizárólag a fegyverszüneti feltételek végrehajtásának felügyelete, a szabad választások kérdésére pedig nem helyi szinten, hanem a három kormány
közti tárgyalásokon kell megoldást találni.516
Ekkorra azonban a SZEB már megtartotta aktuális ülését517, melyen Key – ellenkező értelmű
instrukció híján – felvetette a választások kérdését Vorosilovnak. Ez a SZEB-ülés azon ritka
alkalmak egyike volt, melyen a felek érdemi vitát is folytattak és az amerikai delegációnak két
ízben is sikerült kiváltania Vorosilov felháborodását. Ekkor került ugyanis napirendre a módosított alapszabály kérdése, melyről vitát próbált kezdeményezni Key, s ugyanő hozta fel a választásokról szóló híreket. Ez utóbbival kapcsolatban a marsall még a tolmácsolást is félbeszakította mondván: nincs információja semmilyen választásról és az ellenőrző bizottság
nem helye a különböző utcai híresztelések megvitatásának. Key tehát némiképp hasonló
helyzetbe került, mint Bulgáriában Barnes és Crane: saját kormánya távolságtartó politikája
ellenére is fellépett, vagy megpróbált fellépni a demokratikus választásokat fenyegető szovjet
lépésekkel szemben. Bulgáriában azonban az amerikai politikai és katonai delegátus együttesen és kitartóan képviselte álláspontját, így átmeneti sikert könyvelhettel el a választások
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elhalasztásával. Magyarországon viszont Key egyedüli és bátortalan fellépése (az ülés jegyzőkönyve szerint álláspontját még Edgcumbe sem támogatta, legalábbis annak nem adott
hangot) ez esetben semmiféle eredménnyel nem járt.
A Foreign Office pragmatikusabban közelített a kérdéshez: Bevin külügyminiszter utasítására
Gasciogne több ízben is közölte kisgazdapárti politikusokkal, hogy a brit kormány semmiféle
biztosítékot nem vállalhat a választások ellenőrzése kapcsán.518
A szovjet diplomáciai iratok tanúsága szerint Moszkva ennél komolyabb figyelemmel követte
a nemzetgyűlési választások előkészületeit.519 Vorosilov rendszeres tájékoztatást adott a
szovjet pártvezetés számára a választási blokk létrehozására irányuló pártközi tárgyalásokról, a választási kampányról vagy a választások után a kormányalakítási tárgyalásokról. Az
októberi fővárosi törvényhatósági választásokon elszenvedett baloldali vereség ismételt közbelépésre késztette az immár Rákosival is elégedetlen Vorosilovot. Rákosi emlékirataiban
úgy emlékszik vissza520, hogy Sztálintól származott az ötlet, hogy a Függetlenségi Frontba
tömörült pártok előzetesen állapodjanak meg a mandátumok elosztásáról és közös választási listán induljanak. A koalíciós pártvezetőkkel folytatott 1945. október 16-i megbeszélésen521
Vorosilov javasolta a közös listán való indulást. A javaslat hírére a brit külügyminisztérium a
diplomáciai kapcsolatok felújításának elhalasztását helyezte kilátásba s egyúttal megbízta
Gasciogne-t is ennek az álláspontnak a magyarországi képviseletével522. A brit fellépésnek,
valamint ezzel összefüggésben a Kisgazdapárt ellenállásának köszönhetően a közös listás
választásból csak egy – szintén Vorosilov javaslatára született – négypárti nyilatkozat maradt, mely a koalíciós kormányzásnak a választások utáni fenntartását tartalmazta. A SZEB
soron következő, október 22-i ülésén523 a választások vagy a közös lista kérdése semmilyen
formában nem merült fel.
A nyomatékos szovjet kívánság ellenére az angolszász diplomácia tiltakozása, valamint a
pártok többségének ellenállása tehát meghiúsította a közös listás választás tervét, így 1945
novemberében – Kelet-Európában páratlan módon – szabad választásokat tarthattak Magyarországon. Megjegyzendő, hogy valószínűleg sem a hazai, sem a nemzetközi ellenállás
nem lett volna elegendő a szovjet befolyás ellensúlyozására, ha az ország azonnali szovjetizálása napirenden lett volna. Mindezt jól mutatja az a tény, hogy Bulgáriában a nyugati katonai és politikai missziók együttes és kitartó fellépésével is csak elhalasztani sikerült a válasz518
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tásokat, de a szintén közös listás voksolást végeredményben megakadályozni így sem tudták.
A választások után megalakult koalíciós kormány tárcáinak elosztásában már eredményesebben képviselte országa érdekeit a SZEB elnöke, holott a fegyverszüneti egyezmény ezen
a területen sem biztosított formális jogkört számára.524 A Vorosilov és a moszkvai pártvezetés közötti üzenetváltások magyar nyelven is publikált dokumentumai525 alapján egyértelmű,
hogy a kommunista párt számára kedvezőtlen választási eredményeket Moszkva a kormányzati pozíciók elosztása során igyekezett ellensúlyozni. A kormányalakítási tárgyalások során
a kulcspozíciónak számító belügyminiszteri poszt526 kérdésében Vorosilov kezdetben valamivel rugalmasabb álláspontot képviselt, mint a moszkvai pártvezetés: a marsall elfogadhatónak tartott volna egy kisgazda vezetésű Belügyminisztériumot és még Kovács Béla kormánytagságát is527. Ez a kompromisszum azonban nem felelt meg Moszkva elvárásainak és a többi vesztes tengely-országban bevezetett modellnek. A kormányalakítási tárgyalások második
szakaszában Rákosi már a Vorosilov által közvetített moszkvai utasítások alapján rúgta fel a
korábbi pártközi megállapodást, majd ennek kudarca után Vorosilov és Puskin közvetlenül
vette rá Nagy Ferencet és Tildy Zoltánt a belügyminiszteri poszt átengedésére.528 Végeredményben a kisgazdapárt – más kormányzati pozíciókkal kárpótolva – meghátrált Rákosinak
a kormány kinevezése előtti napon előterjesztett követelése előtt529, a belügyi tárcát a kommunista párt, személy szerint pedig Nagy Imre kapta.
A Tildy-kormány megalakulásával kapcsolatos tárgyalásokba a SZEB nyugati missziói egyáltalán nem avatkoztak be. A bizottság elkövetkező ülésein semelyik fél nem tűzette napirendre a kormány megalakításának kérdést, ami formálisan nem is tartozott az ellenőrző bizottság hatáskörébe. Mint korábban jeleztük, sem az Egyesült Államok, sem pedig Nagy-Britannia külügyminisztériuma nem tekintette magyarországi misszióit illetékesnek arra, hogy a választásokat bármilyen formában felügyeljék vagy annak folyamatába beavatkozzanak. A nyugati SZEB-missziók ilyen irányú tevékenységéhez természeten hozzájárult az a tény is, hogy
a választások megtartásával és az új kormány megalakításával párhuzamosan mindhárom
nagyhatalom részéről megtörtént az ország diplomáciai elismerése. Schoenfeld már 1945.
524
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szeptember 22-én tájékoztatta a magyar kormányt arról, hogy az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatot létesít Magyarországgal, ha az ideiglenes magyar kormány garantálja a szabad választások megtartásának lehetőségét. Az amerikai elismerésre végül 1945. november
2-án került sor.530 A Szovjetunió szeptember 25-én jelentette be hasonló szándékát és Schoenfelddel egy napon Puskin is átnyújtotta megbízólevelét a Nemzeti Főtanácsnak. Nagy-Britanniával a diplomáciai viszony létesítésére november 17-én került sor. Ezzel a politikai képviselet kérdése hivatalos formában is a diplomáciai képviseletek hatáskörébe került.
Bár a Belügyminisztérium megszerzése a legfontosabb eszközt biztosította a kommunista
párt számára a politikai ellenfelekkel való leszámolásra, a SZEB és annak szovjet vezetése –
Vorosilov marsall, illetve távollétében Szviridov tábornok – a későbbiekben is számos alkalommal avatkozott közvetlenül is a magyar belpolitikai életbe.
A SZEB szovjet vezetése 1946 januárjában a köztársasági elnök személyének kijelölése során is érdemi befolyást gyakorolt a politikai pártokra. Vorosilov helyettese, Szviridov és Puskin követ 1946. január 6-án Tildyvel és Nagy Ferenccel folytatott megbeszélésükön531 élesen
bírálták a kisgazdapárt politikáját – elsősorban a pártban jelen lévő „antidemokratikus”, monarchista irányvonal kapcsán –, és a köztársasági elnök személyével kapcsolatos szovjet támogatást attól tették függővé, hogy őszintén hajlandók-e együttműködni a Szovjetunióval.
Ennek a nyomásnak engedve a kisgazdapárt elfogadta a baloldali pártok javaslatát Tildy Zoltán megválasztására, valamint húsz jobboldali kisgazda politikus pártból való kizárására.
A SZEB 1946-1947-ben számos alkalommal avatkozott formális jogosítványait önkényesen
kiterjesztve a magyar belügyekbe, ezek egyik legjellemzőbb példája az 1946 nyarán történt
nevezetes Oktogon téri gyilkosság és következményei.532 1946. június 17-én egy 18 éves tanuló tisztázatlan okokból lelőtt két orosz katonát az Oktogon téren. A tett politikai indítékaira
egyedül a feltételezett gyilkos zsebében talált KALOT-igazolványból következtetett a politikai
rendőrség. Ez az eset, valamint a Gyöngyös környéki oroszellenes merényletek533 alkalmat
adtak a SZEB elnökhelyettesének, Szviridov tábornoknak, hogy a kormánytól követelje a
jobboldalinak minősített egyesületek százainak (köztük a KALOT-nak és a Cserkész Szövetségnek) felszámolását, valamint a Kisgazdapárt megtisztítását több jobboldali politikusától534.
Megjegyzendő, hogy szemben a kormányalakítási tárgyalásokra gyakorolt befolyással, a
jobboldali szervezetek feloszlatásával kapcsolatban tényleges felhatalmazást adott a fegyverszüneti egyezmény 15. pontja a bizottság elnöke számára. Az természetesen korántsem
530
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ennyire magától értetődő, hogy a „jobboldali”, illetve az „Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát folytató” szervezetek körét kinek és milyen kritériumok alapján kellett
(volna) meghatározni.
Szviridov követelésének hatására Rajk László belügyminiszter felhatalmazást kapott a magyarországi egyesületek tevékenységének felülvizsgálatra535, melynek során 220 katolikus
szervezetet, valamint a KALOT és a Cserkész Mozgalmat is felszámolták. Ezen szervezetek
némelyike később újjáalakulhatott ugyan, a katolikus egyház társadalmi befolyását azonban
jelentős mértékben megingatta Szviridov lépése.536 (A szovjet jegyzékben megnevezett Gyulai László, Fillér László és Rácz B. istván letartóztatását Nagy Ferenc miniszterelnök ekkor
elutasította.) A szovjet követelésről, melyet Szviridov ezúttal a szovjet főparancsnokság nevében küldött, de a SZEB elnökhelyetteseként szignált, ismét nem konzultáltak nyugati kollégáikkal, s ők ismét csak utólag értesülhettek a történtekről. A SZEB július 15-i ülésén537 Edgcumbe vetette fel a társadalmi szervezetek feloszlatásának kérdését, melynek részletes
megvitatására a következő, július 24-i találkozón538 került sor. Ezen az ülésen Szviridov a
magyar kormány számára megküldött követelés bizottsági megvitatását nem tartotta indokoltnak, mivel az a szovjet parancsnokság nevében, a szovjet katonákat ért incidensek kapcsán történt, mely szerinte ebből következően nem tartozott a SZEB hatáskörébe. A brit és
az amerikai delegációvezető ezzel szemben egyhangúan az Alapszabály 4. pontjára hivatkozva kérte a magyar kormánynak adott utasítással kapcsolatos tájékoztatást és kifjezték
kormányaik igényét az ilyen horderejű kérdésekben való előzetes konzultációra. Habár erre
az ülésen Szviridov ígéretete tett, a nyugati missziók előzetes tájékoztatására a későbbiek
során sem került sor.
A kisgazdapárt feldarabolásának folyamatában és az ún. köztársaság-ellenes összeesküvés
feltárásában a jelenleg hozzáférhető szórványos szovjet levéltári források tanúsága szerint a
SZEB szovjet vezetése szintén szorosan együttműködött a kommunista párttal539. Ebben a
kérdésben a nyugati missziók egészen Nagy Ferenc lemondatásáig kizárólag tájékoztatásokat kértek Szviridovtól az ügy aktuális állásáról540, de a bizottság vezetőjének tevékenységével kapcsolatban a SZEB ülésein érdemi vitára vagy tiltakozásra nem került sor. Az „összeesküvés” ügye két alkalommal – 1947. január 17-én és március 4-én – került a bizottság na-
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pirendjére, mindkét alkalommal Edgcumbe javaslatára. Mindkét alkalommal meghallgatták
Szviridov tájékoztatását az ügy állásáról, és tudomásul vették az ott elhangzottakat.
Kovács Béla 1947. februári letartóztatása541 kivételt képez ebben a tekintetben: a nyugati delegációk vezetői, elsősorban is Edgcumbe a kisgazda politikus ügyét abban az értelemben
tekintették hatáskörükbe tartozónak, hogy a nyomában bekövetkezett kormányzati változások a fegyverszünet feltételeinek teljesítését is érintik. Az ügyre vonatkozó dokumentumok
átadását Weems és Edgcumbe tábornokok a SZEB Alapszabályának 6./c pontja alapján –
mely szerint minden, kormányaikat érintő iratot jogukban áll megismerni – mind a SZEB ülésein, mind pedig Szviridovnak küldött leveleikben542 több ízben követelték. Szviridov ezeket a
követeléseket minden alkalommal azzal hárította el, hogy ebben az esetben nem mint a
SZEB elnökhelyettese, hanem mint a megszálló csapatok parancsnoka járt el, Kovács Bélát
pedig nem az összeesküvésben való részvételért, hanem a szovjet hadsereg ellen való kémkedésért és terrorcsoport szervezéséért tartóztatták le. Ebből adódóan Szviridov érvelése
szerint az ügy nem képezhette az Alapszabály említett pontját, ezért a brit és amerikai igényeket következetesen visszautasította. Marsall amerikai külügyminiszter 1947. március 3-án
tájékoztatta az amerikai álláspontról a budapesti képviseletet, mely szerint a szovjet beavatkozás a magyar belügyekbe és Kovács Béla letartóztatása a legsúlyosabban veszélyezteti a
magyarországi politikai szabadságjogokat.543 Weems 1947. március 5-én és 17-én kelt, Szviridovnak címzett levélében továbbította kormánya álláspontját az üggyel kapcsolatban és az
alapján javaslatot tett egy, a brit és az amerikai misszió tagjait is magában foglaló bizottság
létrehozására, amely a magyar miniszterelnökkel, a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a nemzetgyűlés elnökével együttműködve megvizsgálná Kovács Béla ügyét és javaslatot tenne a kormánynak.544 Mint ismeretes, ilyen irányú vizsgálatra nem kerülhetett sor,
Szviridov mindkét jegyzéket visszautasította arra hivatkozva, hogy az összeesküvés nemzetközi vizsgálata jelentené a magyar belügyekbe való beavatkozást, Kovács Béla letartóztatása pedig a megszálló fegyveres erők védelmével kapcsolatos, s mint ilyen, szintén nem képezheti a SZEB illetékességének tárgyát. Edgcumbe Weemshez hasonló szellemben fogalmazta meg kormánya tiltakozását az ügyben március 19-én545. Közismert, hogy mindkét nyugati nagyhatalom és helyi katonai és politikai misszióik tiltakozása eredménytelen maradt:
Kovács Bélát a Szovjetunióba szállították, ahol 1953-ig a gulagon, 1955-ig pedig a Ljubljankán tartották fogva, s csak 1956 tavaszán szabadult végleg.546
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Mint korábban a SZEB üléseinek napirendi pontjait áttekintve is láttuk, a bizottság nyugati
delegációi a magyarországi belpolitikai események tekintetében csak egészen kivételes alkalmakkor tekintették magukat illetékesnek. (Nagy Ferenc külföldre kényszerítése például
nem volt ilyen alkalom. Igaz, tájékoztatást kértek az ügyről Szviridovtól, aki ezt azzal utasította vissza, hogy az magyarországi belügy.)
A magyarországi németek kitelepítésének felügyelete azonban közvetlenül is a SZEB hatáskörébe tartozott, ráadásul a kitelepítendők németországi elhelyezése közvetlenül érintette az
ottani megszálló hatóságok működését. Ennek következtében a folyamat felügyelete a bizottság tevékenységének egyik legfontosabb területe lett.
Az 1945. július 17. és augusztus 2. között ülésezett potsdami konferencia határozatot hozott
a Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról származó német lakosságnak
vagy egy részének Németországba történő áttelepítéséről. A telepítés tervének kidolgozása
a németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács hatáskörébe tartozott. Csehszlovákia és Lengyelország esetében a küldő fél képviselője a kormány, míg Magyarországon a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság lett.547 Először 1945. július 17-én kerül a bizottság napirendjére a kérdés
„a magyar kormány kérésére 200 000 sváb Magyarország területéről történő kitelepítéséről.”548 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 júniusában a kollektív felelősség elvét elutasítva, az egyéni felelősség elve alapján határozta meg az internálandó, illetve az összeköltöztetendő német nemzetiségű magyar állampolgárok körét. A SZEB testülete – bár Vorosilov
szorgalmazta a kitelepítés mielőbbi megindítását – a potsdami értekezlet előtt nem volt hajlandó állást foglalni, s még 1945. október 10-én is csak arról döntött, hogy az előzetes adatgyűjtést a vezérkari főnökökre bízza. Vorosilov marsall Szviridovon keresztül 1945. augusztus 9-én utasította a magyar kormányt 400-450 ezer magyarországi német kitelepítésének
előkészítésére.549 Ennek a kérdésnek a megtárgyalását a SZEB ülésein elsősorban W. S.
Key amerikai tábornok szorgalmazta, hiszen a Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács
1945. november 20-i döntése értelmében az amerikai megszállási övezetbe kellett a magyarországi svábokat kitelepíteni. A svábok kitelepítése tekintetében elfoglalt – nagyfokú tájékozatlanságot tanúsító – hivatalos amerikai álláspontot pontosan jellemzi szóhasználatuk: az
amerikai misszió vezetője beszámolójában a "tartós világbéke megteremtése érdekében tett
hazatelepítésről" beszélt. Vorosilov 1945. november 28-án tájékoztatta az ellenőrző bizottságot a németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács kitelepítési tervéről550, mely 500 000 fő kitelepítését irányozta elő összesen nyolc hónapos határidővel. Az ülésen Vorosilov a magyar
kormány becslésére hivatkozva 350 000 főt említ, akiknek a kitelepítését még az év decem547

Halmosy Dénes: i.m. 657.
Lásd: : A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei i.m.: 53-58, ill. Documents of the
meetings… i.m. 50-58.
549
Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája. i.m. 84-85.
550
NARA, Record Group 84, Budapest Legation Files, 711.9 ACC
548

142

berében meg kell kezdeni. Az amerikai SZEB vezetője, Key tábornok 1945. december 5-én
kapott értesítést a berlini kitelepítési hatóságtól, hogy az amerikai megszállási övezet felkészült a magyarországi svábok fogadására.551 A magyarországi németek kitelepítése ténylegesen 1946. január 19-én kezdődött meg. A SZEB ülésein az amerikai fél elsősorban a kitelepítések humánus voltát illetően voltak kétségei és elvárásai, melyek főleg a személyenként
szállítható poggyász súlyát, az élelmiszer-ellátás megfelelőségét és mennyiségét, valamint a
kitelepítésről szóló értesítések határidejét és a szerelvények ellenőrzésének kérdését érintették.552 Amikor 1946 júniusában az amerikai oldalon több hónapra felfüggesztették, majd decemberben a rossz időjárásra hivatkozva ismét leállították a kitelepítendők fogadását, ebben
már nem csak a szállítás körülményeivel kapcsolatos panaszok, hanem az ottani elhelyezési
gondok is szerepet játszottak. Edgcumbe az ülések során általában támogatta a humanitárius szempontok érvényesítését követelő Weems álláspontját, a kitelepítések teljes leállításával azonban nem értett egyet és 1946 decemberében553 már egyértelműen Szviridovnak a kitelepítések folytatását követelő véleményéhez csatlakozott. 1947 februárjában a magyar kormány is sürgette a kitelepítések folytatását, de a kérésben Weems intézkedni nem lévén jogosult csak továbbította a kérést Németországba. A magyarországi németek kitelepítését tehát a magyarországi amerikai misszió vezetője csak átmenetileg tudta lassítani, a végső
döntést a németországi Szövetséges Ellenőrző Tanácsban hozták meg. 1947. március 20-án
Weems arról tájékoztatta a SZEB aktuális ülésének résztvevőit, hogy a németországi SZEB
és az áttelepítési igazgatóság a német nemzetiségű lakosság fogadásának teljes leállítását
kezdeményezte a Külügyminiszterek Tanácsánál554. Utoljára 1947. április 16-án próbálta
meg elérni a szovjet és az angol delegátus a SZEB ülésén a kitelepítések újraindítását, de
Weems ekkor már reménytelennek tekintette a kérdést. A németországi katonai körzet parancsnoka május 19-én kelt levelében aztán egyértelműsítette az amerikai álláspontot a kitelepítés végleges leállításáról.555 Ezután a magyar kormány 1947 nyarán már a szovjet kormánnyal kötött megállapodást a németországi szovjet zónába való kitelepítésről, aminek
kapcsán utoljára 1947. augusztus 15-én került a SZEB utolsó előtti ülésének napirendjére a
kérdés. Edgcumbe-nak a nemzetközi ellenőrzés bevezetésével kapcsolatos igényét Szviridov azonban határozottan visszautasította, mondván, hogy az a szovjet katonai hatóságok
hatáskörébe tartozik.556
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A magyarországi SZEB ülésein szinte állandó jelleggel napirenden szerepelt két további téma: az országba történő beutazások, valamint az országon belüli utazások engedélyezése,
illetőleg a missziók ellátásának és elhelyezési problémáinak az ügye. Mindkét témát elsődlegesen a szövetségesi jogaik gyakorlásában korlátozva érző nyugati delegációvezetők tűzették napirendre.
Előbbi kérdéskör egyfelől a SZEB delegációknak a diplomáciai kapcsolatokat pótló feladatkörébe tartozott, ily módon a fegyverszüneti ellenőrzéssel csak közvetetten állt kapcsolatban.
Az utazási engedélyek adminisztratív korlátozásai – melyek esetében, mint láttuk, nem alap
nélkül hivatkozhattak az olaszországi precedensre – azonban egyértelműen tükrözték a
szovjet részleg fokozódó bizalmatlanságát a nyugati szövetséges delegációkkal szemben.
Az utazási korlátozások természetszerűleg álltak összefüggésben a katonai delegációk hírszerzési tevékenységével, mely mint korábban láttuk a bolgár SZEB esetében is, mindegyik
misszió feladatköréhez hozzátartozott. A magyarországi SZEB amerikai missziója is külön
részleget (Information and Hungarian Liaison Section) működtetett a hivatalos magyar szervekkel és magánszemélyekkel való informális kapcsolattartásra, valamint a hadügyminisztériumot bármilyen okból érdeklő információk összegyűjtésére és továbbítására.557
A SZEB-missziók ellátása a fegyverszüneti egyezmény 11. pontjában rögzített, a jóvátételen
felül fizetendő kötelezettsége volt a magyar kormánynak. Az ellenőrző bizottság − Nagy Ferenc visszaemlékezéseit idézve − kétségkívül drága vendég volt, különös tekintettel a háború
utáni magyar közállapotok ismeretében.558 A vesztes háború után Magyarország is megfizette a megszállás és a fegyverszüneti ellenőrzés költségeit, melyek közül nyilvánvalóan nagyságrendekkel komolyabb tételt jelentett a megszálló csapatok ellátása, mint a mégoly pazarló, de kis létszámú angolszász delegációkra fordított kiadások.559 A nyugati normákhoz szokott katonai delegációk elhelyezési és élelmezési igényei, bútor- vagy alkoholszámlái a magyarországi feltételekhez képest feltétlenül túlzottak voltak, ezt a tényt pedig mind a SZEB
szovjet vezetése, mind a baloldali sajtó előszeretettel használta fel az amerikai és a brit
missziók és országaik lejáratására. Szviridov magyar politikusok előtt rendszeresen bírálta a
szerinte egyébként is indokolatlanul magas létszámú nyugati missziókat pazarló életmódjuk
és költekezéseik miatt, s nem egyszer érvelt azzal is, hogy az amerikaiak és az angolok ily
módon a magyar kormánnyal fizettetik meg saját kémeiket.560 A brit és amerikai katonai delegációvezetők a kérdéssel nem csak az elégtelennek tekintett szolgáltatások, de az ellátásukkal kapcsolatos magyar és szovjet vádak miatt is kénytelenek voltak rendszeresen foglalkozni a kérdéssel a bizottsági üléseken és a szovjet SZEB-bel folytatott levélváltásokban is.
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A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság nyugati delegációi még egy területen fejtettek ki aktív tevékenységet, ez pedig a magyar gazdaság és a jóvátétel kérdése.561
A fegyverszüneti feltételek legsúlyosabb tehertételét az egyezmény 12. cikkelyében meghatározott 300 millió dolláros jóvátétel megfizetése jelentette a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának. Bár a jóvátétel elsősorban szovjet-magyar kérdés volt, az angolszász missziók mégis rendszeresen kértek tájékoztatást Szviridovtól a teljesítés folyamatáról. Ennek alapvetően kettős oka volt: egyfelől a jóvátétel érinthetett magyarországi amerikai
és brit érdekeltségeket, másfelől a nyugati gazdasági befolyás teljes kiküszöbölésétől tartottak a jóvátételi szállítások révén. A SZEB 1945. december 28-i ülésén562 Key magyarországi
gazdasági és pénzügyi állapotok vizsgálatára háromoldalú bizottságok felállítását javasolta,
ezt azonban Szviridov azzal utasította el, hogy ezzel a bizottság túllépne eredeti hatáskörén,
ráadásul a gazdasági ügyek felügyelete a tényleges feladatok rovására menne. Key – Edgcumbe támogatása mellett – 1946 elején több ízben visszatért a gazdasági bizottság létrehozásának kérdésére, de ezeket a javaslatokat a SZEB szovjet vezetése minden alkalommal
elutasította.
Ezt követően a vita magasabb szinten folytatódott: Kennan moszkvai amerikai ügyvivő 1946.
március 2-án Molotovhoz intézett részletes elemzésében tárgyalja a magyarországi gazdasági problémákat.563 Levelében Kennan emlékeztette a szovjet külügyminisztert arra, hogy a
magyar fegyverszüneti egyezmény aláírásakor Harriman fenntartotta a jogot arra, hogy az
Egyesült Államok visszatérjen a jóvátétel kérdésére, amennyiben az amerikai gazdasági érdekek ennek révén hátrányt szenvednének. Kennan álláspontja szerint Magyarország gazdasági stabilitása, melynek érdekében a három szövetségesnek összehangolt politikát kell
folytatnia, alapvető fontosságú az európai újjáépítéshez való hozzájárulás tekintetében. Az
amerikai vélemény szerint azonban a magyar gazdaság a jóvátétel, a rekvirálások és a megszálló csapatok ellátási kötelezettsége miatt az összeomlás szélésre jutott. Levelében Kennan egy olyan közös gazdasági program kidolgozását javasolta, mely a magyar gazdasági
hanyatlás megállítását és az európai gazdaságba való bekapcsolódást is elősegíti. Kennan
levelére Visinszkij külügyminiszter-helyettes válaszolt visszautasítva az amerikai vádakat és
a közös gazdasági terv kidolgozását egyaránt.564 A közös gazdasági stabilizációs program
ezt követően már nem került napirendre a SZEB ülésein, mivel az angol és az amerikai miszsziók a kérdést nem erőltették tovább.
Az angolszász delegációk nem mutattak túl nagy elkötelezettséget az elhurcolt magyar javak
visszaszolgáltatása terén sem. (Ez utóbbi kérdéskör formálisan egyébként nem is tartozott a
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fegyverszüneti ellenőrzés keretébe.) A SZEB 1945. október 10-i ülésén565 szóba került pédául az amerikai megszállási övezetben maradt dunai hajók visszaadásának kérdése, Key
azonban kormányának azon álláspontját közölte, hogy ezeket a javakat a szövetségesek tulajdonának tekintik, ezért visszaadásukról csak a három kormány dönthet. Hasonló szellemben foglalt állást Nagy-Britannia képviseletében Edgcumbe is az 1945. november 28-i566 ülésen és 1946. február 4-i levelében567 a nyugatra hurcolt és a brit megszállási övezetben maradt magyar javakról. Szegedy-Maszák Aladár 1945 decemberében arra hivatkozva kérte az
amerikai felet a nyugatra hurcolt magyar javak visszaadására, hogy a kommunista párt politikai tőkét kovácsol ebből az ügyből magának568, ezt azonban Key a március 6-i SZEB-ülésen
kategorikusan visszautasította.
Saját országaik gazdasági érdekeinek védelmében ezzel szemben nagyon határozttan és kitartóan léptek fel az amerikai és brit SZEB-delegátusok, közülük is elsősorban Edgcumbe tábornok.569 A SZEB ülésein, mint említettük, igen gyakran, összesen harminc alkalommal került napirendre az Egyesült Államok és Nagy-Britannia magyarországi javainak és érdekeltségeinek helyreállítása, illetőleg a hadizsákmányként elszállított, de nyugati érdekeltségűnek
tekintett üzemek kérdése. Az amerikai érdekeltségeket ért károkat mintegy 35 millió dollárra
becsülték570, egy, a brit érdekeltségekkel kapcsolatos 1945-ben keletkezett kimutatás pedig
66 üzemet, épületet és egyéb vagyontárgyat sorol fel.571 Vorosilov ugyanakkor minden lehetséges alkalommal a jóvátételi szállítások elsőbbségét hangsúlyozta a nyugati érdekeltségek
restaurálásával szemben, melyek szerinte csak elvonnák a magyar kormány figyelmét legfontosabb kötelezettségeitől.572
Edgcumbe tábornok a kérdésben közvetlenül Tildy Zoltán miniszterelnöknél is közbenjárt a
brit gazdasági érdekek védelmében. A SZEB-en keresztül a magyar miniszterelnökhöz eljuttatot 1945. december 10-i memorandumában egyrészt a földreform kapcsán érintett brit tulajdonok kérdését, másrészt az egyes iparvállalatok működésébe való beavatkozást tette szó-
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vá.573 A kérdés magyar részről való kezelését nem tartván megfelelőnek a brit képviselők a
későbbiekben is rendszeresen felvetették a problémát a SZEB ülésein.
A nyugati érdekeltségek több alkalommal is sérültek a potsdami egyezmény alapján a Szovjetuniónak átadandó német javak megítélése kapcsán is, különös tekintettel azokra a vegyes
vállalatokra, melyekben angol vagy brit résztulajdon is volt.
A jóvátételi szállítások mellett a szovjet gazdasági behatolás másik fontos eszköze a kizárólagos szovjet befolyást biztosító, 1945. augusztus 27-én megkötött magyar-szovjet kereskedelmi és gazdasági együttműködési egyezmény volt. A kereskedelmi szerződés szovjet
nyersanyagot és piacot biztosított a magyar textilipar számára, a gazdasági szerződés pedig
a közös vállalatok létrehozása révén szovjet befolyást garantált a magyar gazdaság döntő
hányadában.574 Ezt a kérdést a SZEB angol missziója kormánya felhatalmazása alapján
megpróbálta a SZEB napirendjére tűzetni, azonban a bizottság szovjet vezetése ezt kategorikusan elutasította. Ezen a téren a nyugati politikai képviseletek, elsősorban is Schoenfeld
fejezte ki aggodalmát a magyar gazdaság szovjet monopolizálása miatt.575 A State Department ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés elutasítása esetén a nyugat
nem fogja pótolni egy esetleges szovjet megtorlás következtében hiányzó nyersanyagokat.
Byrnes külügyminiszter ezért arra utasította Schoenfeldet: ne támogassa a szerződések ratifikálásának megtagadását.576 Az amerikai külügyminisztérium ehelyett kormányzati szinten
kívánta a nyugati szempontból hátrányos gazdasági együttműködési szerződés kérdését
rendezni. A szerződés minisztertanácsi tárgyalásakor Teleki Géza vallás- és közoktatási miniszter javasolta még a SZEB nyugati misszióinak véleményét is kikérni a kérdésben, Gerő
Ernő azonban ezt azzal utasította vissza, hogy Vorosilov tudomásával egyúttal a SZEB is tudomással bír az egyezményről.577 A szerződést végül azzal az engedménnyel ratifikálták
1945 decemberében, hogy az „nem csorbítja a magyar kormány jogát, hogy más országokkal is köthessen gazdasági és kereskedelmi szerződéseket.” Ez a kitétel azonban a későbbiekben érdemben nem befolyásolta már a szovjet gazdasági térnyerést és a nyugati gazdasági érdekeltségek minimalizálását Magyarországon.
A nyugati gazdasági érdekeltségek helyreállítására egészen a SZEB megszűnéséig nem sikerült az amerikai és az angol fél számára is elfogadható megoldást találni. Edgcumbe 1947.
július 16-i memorandumában578 egyértelműen a magyar kormányt tette felelőssé azért, hogy
nem tett kellő erőfeszítést a fegyverszüneti egyezmény 13. cikkelyének teljesítésében.
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A fenti vázlatos áttekintés is érzékelteti, hogy a SZEB nyugati képviselői országaik gazdasági
érdekeinek képviseletét lényegesen nagyobb súllyal kezelték, mint saját országaik politikai
befolyását a magyar belpolitikai eseményekbe. Emögött minden bizonnyal az a megfontolás
is meghúzódik, hogy mind az Egyesült Államokban, mind pedig Nagy-Britanniában elfogadták a Szovjetunió elsődleges szerepét az ellenőrző bizottságban és ezzel a politikai folyamatok alakításában, ugyanakkor országaik gazdasági befolyásának teljes felszámolásával megpróbáltak szembeszegülni. Különösen amerikai részről érvényesült az az elgondolás, hogy
gazdasági téren próbálják meg feltartóztatni a szovjet befolyási övezet kialakulását. Jellemző
példája ennek a kísérletnek Schoenfeld 1946. február 15-i elemzése a magyar gazdaságról579, melyben kifejti: Magyarország önerejéből nem képes megakadályozni a szovjet gazdasági térnyerést, melyet csak összehangolt nemzetközi segítséggel lehetne ellensúlyozni.
Végkövetkeztetésében az amerikai politikai megbízott erre sok esélyt nem látott, ezért azt jósolta, Magyarország igen rövid időn belül a Szovjetunió gazdasági gyarmatává válik, ahonnan a nyugati kereskedelmi lehetőségeket kizárják és a nyugati befektetések teljes mértékben elvesznek.
Mint láttuk, a SZEB angol és amerikai missziói – korlátozott lehetőségeik közepette – komoly
energiát fordítottak eme jóslat valóra válásának megakadályozására, de vajmi kevés tényleges eredményt érhettek el.
A szovjet SZEB a kezdetektől fogva a legszigorúbban kézben tartotta a fegyverszüneti feltételek katonai és rendőrségi vonatkozású pontjainak ellenőrzését, ezen a téren a nyugati
missziók az átlagosnál is kevesebb információhoz juthattak hozzá. Jellemző példája ennek a
magyar hadsereg létszámának 1945. őszi létszámcsökkentése, melyet Kondratov vezérőrnagy közvetlen utasítására kellett a magyar kormánynak végrehajtani.580 A fegyverszüneti
egyezmény 1/d pontja valóban kötelezte az országot a hadsereg leszerelésére és békeállományba helyezésére, ennek ellenőrzésére pedig a SZEB-et jelölte ki. Key tábornok a kérdésben november 1-jén hiába tiltakozott a nyugati missziók tudta nélkül, de a bizottság nevében
kiadott utasítás ellen, Vorosilov ezt a kérdést semmilyen fórumon nem kívánta vita tárgyává
tenni. A magyar hadseregre vonatkozó fegyverszüneti feltételek ellenőrzésében a későbbiekben sem sikerült az amerikai és a brit delegációknak részt venniük, amit ők – tekintve a fegyverszünet alapvetően katonai jellegű voltát és saját katonai megbízatásukat – különösen sérelmeztek. A SZEB záróülésén mind Edgcumbe, mind pedig Weems külön is hangsúlyozta,
hogy a szovjet hatóságok egyáltalán nem engedélyezték számukra a magyar katonai egységek meglátogatását, így az egyezmény ezen pontjának teljesülésvel kapcsolatban mindketten elzárkóztak az állásfoglalástól.581
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Az angol és az amerikai missziók SZEB-ben
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia katonai delegációi két és fél évig, 1945 februárjától
1947 szeptemberéig tartózkodtak Magyarországon és vettek részt a fegyverszüneti egyezmény teljesítésének ellenőrzésében. Tevékenységük legkézzelfoghatóbb keretét maga az
1945. január 20-án aláírt Fegyverszüneti Egyezmény jelentette. Ezt a keretet azonban az ellenőrzésben részt vevő katonai delegációk a saját hadügy- és külügyminisztériumaik által
megszabott szempontok, valamint a misszióvezetők tapasztalatai és személyes indíttatásai
alapján próbálták meg tartalommal kitölteni.
Mint azt a magyarországi SZEB-ülések napirendi témái szemléletesen érzékeltetik, a fegyverszüneti egyezmény által meglehetősen tágra szabott lehetőségeket a nyugati delegációk
világos prioritások alapján használták ki. Nem lehet ugyanakkor kizárólagosan a hivatalos és
informális üléseken történtekre alapozni e tevékenység megítélését, hiszen a misszióknak
egyéb eszközei is voltak szándékaik és utasításaik érvényesítésére. A SZEB összes vezető
posztját betöltő és a teljes adminisztratív szervezetet irányító szovjet megszálló csapatok
számára nyilvánvalóan rendelkezésére állt a végrehajtás minden eszköze: közvetlen utasítási jogot gyakorolhattak a magyar kormányszervek felé, s a jelen lévő fegyveres erő alkalmazásával közvetlenül is érvényt szerezhettek akaratuknak. Mint láttuk, a fegyverszüneti egyezmény széles körű értelmezése lehetőséget biztosított erre. Ráadásul a SZEB szovjet vezetésének kettős jogállása lehetőséget teremtett arra is, hogy a bizottság Alapszabályának 4.
pontját megkerülve utasításaikat a szovjet parancsnokság nevében, a nyugati missziók tájékoztatása nélkül küldjék meg a magyar kormányszerveknek. Az Alapszabály sokszor hivatkozott pontja ugyanis formálisan nem vonatkozott a szovjet hadsereg nevében megfogalmazott követelésekre.
A nyugati katonai missziók lehetőségei szűkebbre szabottak voltak: hivatalos kapcsolatot
nem tarthattak fenn a magyar kormányzati szervekkel, utasításokat nem adhattak, kéréseket
nem terjeszthettek elő, kizárólag a szovjet adminisztráció útján. Az angol és az amerikai
missziók tevékenységének elsődleges terepe tehát a bizottsági ülés volt, ezért ezen delegációk működése szempontjából a bizottság találkozóinak jegyzőkönyvei fontosabb forrásoknak tekinthetők, mint a szovjet SZEB esetében. Természetesen nem korlátozódott ugyanakkor ez a tevékenység kizárólagosan az üléseken való részvételre, ezért az egyes missziók
saját levelezése, feljegyzései, emlékeztetői szintén fontos szempontokkal gazdagíthatják a
működésükről alkotott képet.
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia magyarországi katonai missziói a fegyverszüneti feltételek közül legkomolyabb hangsúlyt az egyezmény 13. pontjára, országaik magyarországi
gazdasági érdekeltségeinek védelmére helyezték, ami nem csak az ülések napirendi pontjainak számszerű összesítéséből tűnik ki, de a SZEB szovjet vezetéséhez intézett közvetlen
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kérések és tiltakozások is ezt a következtetést támasztják alá. Ebben a kérdésben – különösen a hadizsákmányként vagy jóvátételként elszállított, de angol vagy amerikai résztulajdont
(is) tartalmazó üzemek, gyárak esetében – Edgcumbe, Key vagy Weems éles konfrontációt
és jegyzékváltásokig menő tiltakozásokat is vállalt a SZEB szovjet parancsnokával szemben,
amire egyébként meglehetősen ritkán került sor.
A nyugati missziók tevékenységének másik hangsúlyos területe, a magyarországi svábok kitelepítése nem is a fegyverszüneti egyezményből következő kötelezettség, hanem a potsdami értekezlet nyomán a bizottságra ruházott többletfeladat volt. Ez a kérdés közvetlenül érintette a németországi amerikai megszálló csapatok és az ottani katonai adminisztráció működését, mivel a kitelepítendők elhelyezése az ő feladatukká vált. (Mint láttuk, a kitelepítés
1946 közepétől egyre nehezebben kivitelezhető, végül az év végére már teljesíthetetlen feladattá vált a németországi amerikai katonai zónában.) Ebben a tekintetben a magyarországi
katonai delegáció inkább közvetítő szerepet kapott a németországi katonai adminisztráció
„előörseként”.
Hasonló volt a helyzet a nyugatra került magyarok repatriálása területén. A németországi
amerikai megszállási övezetben maradt mintegy negyedmillió magyar állampolgár és hadifogoly mielőbbi hazatelepítése érdekében komoly nyomás nehezedett az itteni katonai misszióra, akik a SZEB szovjet vezetésének fokozódó ellenállásával voltak kénytelenek megküzdeni. A háborús bűnösök letartóztatásának és elítélésének ügye – ami egyébként a fegyverszüneti egyezmények sarkallatos pontja volt – szintén elsősorban abban az összefüggésben került a SZEB üléseinek napirendjére, hogy ezek a személyek leginkább a németországi megszállási övezetekben kerültek fogságba, ahonnan kiadatásukat és hazaszállításukat meg kellett szervezni.
A nyugati misszók tevékenységének fenti három hangsúlyos területéhez az ülések jegyzőkönyveinek tanúsága szeint még két kérdéscsoport járult: nyugati állampolgárok ki- és beutazásának engedélyeztetése, illetve saját működési költségeik és ellátásuk biztosítása. (Előbbi
kérdéshez feltétlenül hozzá kell tenni, hogy a beutazások engedélyezésének problémája elsősorban a szovjet katonai igazgatás szándékosan halogató vagy csak bürokratikusan körülményes eljárásmódjára vezethető vissza.)
A felsorolt súlyponti kérdésekhez képest a magyarországi fegyverszüneti egyezmény egyéb
kérdéskörei vagy magyar belpolitikai események– néhány kivételtől eltekintve, mint például
Kovács Béla letartóztatásának vagy a katolikus szervezetek 1946-os feloszlatásának az
ügye – sokkal ritkábban képezték az angol vagy az amerikai misszió érdeklődésének tárgyát.582 Mindez természetszerűleg következett abból is, hogy mindkét ország kezdetektől
fogva politikai missziót is működtetett Magyarországon, s ezek vezetőinek sokkal tágabb
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mozgástere volt országaik politikai érdekeinek képviseletében, mint a katonai delegációknak.
Az 1947-es választások előkészületei során amerikai részről is tapasztalt visszaélésekkel
kapcsolatos jegyzékváltásokat például már teljes egészében a diplomáciai csatornálon keresztül bonyolították, s az semmilyen formában nem képezte a SZEB üléseinek tárgyát.583
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ugyanakkor az angol és az amerikai delegációvezetők személyét sem vizsgálódásunk során. A brit Edgcumbe hivatásos katonatiszt volt, az amerikai
Key vezérőrnagy civilben a gáz- és olajiparban érdekelt üzletember, utódja Weems dandártábornok szintén hivatásos katonatiszt, akik érdemi magyarországi helyismerettel vagy kapcsolatrendszerrel egyáltalán nem rendelkeztek és alapjában nem is törekedtek ennek megszerzésére. Összességében a brit és az amerikai missziók magyarországi tartózkodásuk
alatt sokkal inkább tekintették magukat országaik katonai érdekvédelmi delegációjának, semmint a magyar fegyverszünet érdemi ellenőrzésében részt venni kívánó szövetséges missziónak. A magyar belpolitikai eseményektől mindkét delegáció igyekezett magát távol tartani, s
a szovjet fél egyoldalú lépéseire csak alkalmanként és meglehetősen erélytelenül reagált.
Mindez nem feltétlenül következett megbízatásuk jellegéből vagy hadügyminisztériumi instrukcióikból, hiszen korábban láttuk: Bulgáriában a nagyon hasonló szerepben lévő Crane vezérőrnagy, vagy Romániában Schuyler tábornok saját megbízatásának kereteit sokkal szélesebb körben értelmezve kísérelt meg aktívabb szerepet vállalni például a választások demokratikus lebonyolítása érdekében. Megjegyzendő, hogy a budapestinél élesebb szófiai és
bukaresti politikai helyzet és a közvetlenebb szovjet beavatkozás rá is kényszerítette az ottani nyugati, elsősorban az amerikai képviselőket – a politikai és a katonai missziót egyaránt –
az intenzívebb szerepvállalásra. Ez a szerepvállalás ott nem egyszer túlment a fegyverszüneti egyezmény által megszabott kereteken is, míg Magyarországon e kereteket nem nagyon
feszegette az angolszász katonai missziók tevékenysége.
A magyarorsági SZEB tevékenysége a békeszerződés moszkvai letétbe helyezésekor, szeptember 15-én fejeződött be. A SZEB ugyanaznap tartott záróértekezletén584 Szviridov a bizottság működését értékelve kifejtette: a testület nem korlátozta a magyarországi szabadságjogok gyakorlását, az országban teljes mértékben megvalósult a szólás-, gyülekezési- és
sajtószabadság, a szovjet hadsereg pedig ingyen munkával élelmiszerrel és beruházásokkal
járult hozzá a gazdaság helyreállításához és a jóvátételi kötelezettségek teljesítéséhez. Edgcumbe jórészt egyetértett Szviridovval a fegyverszüneti feltételek teljesítését illetően, viszont
a magyar hadsereg ellenőrzésében való részvételi lehetőséggel, a külföldi állampolgárok jogainak érvényesülésével és a társadalmi szervezetek feloszlatásával kapcsolatban ellenvéleményét fejezte ki. Weems az ülésen elsődlegesen a német javak Szovjetuniónak történt átadásával, a külföldi érdekeltségek kezelésével és az egyoldalú szovjet intézkedésekkel kap583
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csolatban fogalmazta meg kifogásait. Az amerikai delegáció vezetője kifejezte az amerikai
kormány határozott álláspontját abban a tekintetben is, hogy a fegyverszüneti egyezménynek a SZEB-re vonatkozó pontja lényegében nem teljesült és az amerikai kormány fenntartja
magának a jogot minden olyan kérrdés felülvizsgálatára, melyekben képviselőik tudta vagy
egyetértése nélkül hoztak döntést.
A nyugati delegációk vezetői természetesen saját kormányaik számára is elkészítették beszámolóikat a magyarországi SZEB működéséről. Edgcumbe végső értékelése585 – ahogyan
a záróülésen elhangzott nyilatkozata is – kedvezőbben ítéli meg a bizottság összteljesítményét, mint amerikai kollégájáé. A brit delegáció vezetője leginkább a SZEB Alapszabályának
hiányosságait és a bizottság ebből adódó egyoldalú működését emelte ki beszámolójában,
bár kételyeit fogalmazta meg a tekinetben is, hogy a szovjet fél hajlandó lett volna egyáltalán
ennél részletesebb szabályzatot elfogadni. Edgcumbe a brit és az amerikai misszió tevékenységét alapvetően pozitívan értékelte, mert szerinte a rendszeres üléseken megvitatott
kérdések révén képesek voltak folyamatosan ellenőrizni és megvitatni a testület tevékenységét, bár státuszuk leginkább megfigyelői szerepre korlátozódott. Végeredményben a brit álláspont szerint az adott körülmények között kielégítően teljesítették küldetésüket és mindent
megtettek Nagy-Britannia presztizsének fenntartásáért is.
Az amerikai katonai delegációt 1946 nyaráig Key vezérőrnagy, azután pedig Weems dandártábornok vezette, természetesen mindkét tábornok elkészítette jelentését az amerikai hadügyminisztérium részére. Key jelentése586 – melynek értékeléséhez tekintetbe kell venni,
hogy elkészültekor mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szovjet-amerikai viszony sokkal
enyhébb volt, mint 1947 őszén – elsősorban a misszió megszervezésével és technikai működésével, valamint a korábban említett amerikai érdekképviseleti ügyekkel foglalkozik. Ezek
közül is leginkább az amerikai állampolgárok ki- és beutazása, az amerikai gazdasági érdekeltségeknek az ügyei, a magyar menekültek és hadifoglyok Németországból való hazatelepítése, valamint a svábok deportálása álltak az amerikai katonai delegáció érdeklődésének
homlokterében. Egy évvel később Weems helyzetértékelése587 már egyértelműen tükrözi a
szovjet-amerikai viszony éleződését: a fegyverszüneti egyezmény és az alapszabály hibáinak következtében az amerikai delgációvezető szerint a szovjet fél az amerikai kezdeményezéseket képes volt rendre megakadályozni és a bizottságot a nyugati szövetségesek egyetértése nélkül, formálisan a legalitás látszatát keltve vezetni. A magyar belpolitikai életbe egyoldalúan avatkozott be, a nyugati gazdasági érdekeltségek helyreállítását nem támogatta, és
az amerikai delegáció működését számos adminisztratív eszközzel hátráltatta. Weems értékelése szerint az amerikai érdekek mind anyagi, mind ideológiai tekintetben kárt vallottak,
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ezért megismételte kormánya korábbi álláspontját, mely szerint nem tekinti lezártnak azokat
a kérdéseket, melyekben az amerikai féllel történt egyetértés nélkül született döntés. Hasonló szándékkal rögzítette a budapesti amerikai követségi konzul, Donald F. Bigelow 1946. június 28-án kelt táviratában588 a SZEB működése során tapasztalt szabálytalanságokat és a
szovjet fél egyoldalú lépéseit. A harmincegy pontba foglalt összegzés elsősorban az angol
és amerikai gazdasági sérelmeket, a missziók működésének adminisztratív korlátozásával
kapcsolatos eseteket és gyakorlatot ismerteti, emellett – habár kisebb súllyal – a magyarországi események alakításban való szovjet lépéseket is megemlíti.
Weems és az amerikai misszió felvetéseire válaszolva Szviridov leszögezte: „…nem tudok
egyetérteni […] a SZEB működére vonatkozó véleményével, mivel ez a vélemény nem tükrözi a tényleges helyzetet. Meg kell jegyeznem ezzel kapcsolatban, hogy a SZEB munkáját azzal a fegyverszüneti egyezménnyel összhangban végezte, melyet a Szovjetunió, az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia képviselői írtak alá.” 589
A nyugati jegyzékek azonban ekkor már nem a változtatás, hanem pusztán a tények rögzítésének a szándékával születtek, s SZEB döntéseinek egy esetleges későbbi felülvizsgálatához kívántak jogalapot teremteni. Mint ismeretes, e jogalap érvényesítésére 1947 ősze után
már nem sok esély kínálkozott.
Fegyverszüneti ellenőrző bizottságok Európában
A világháborúban bekövetkezett fordulat évére, 1943-ra Washingtonban, Londonban és
Moszkvában is körvonalazódtak már a háború utáni új békerend alapjai. Az ezekkel kapcsolatos tervezések során mindhárom szövetséges nagyhatalom elképzeléseiben párhuzamos,
de mint később kiderült, egymásnak ellentmondó szempontok is érvényesültek. A háború tapasztalatai alapján mindhárom országban egy újabb háború kirobbanását kívánták megelőzni és a nemzetközi biztonság nagyobb garanciáit szerették volna érvényre juttatni. A világháború alatti kényszerű katonai szövetséget ezért valamilyen formában mindhárom nagyhatalom fenn kívánta tartani a béke időszakában is, emiatt keresték és részben meg is találták az
együttműködés új formáit. Ezek elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezetében, valamint
a nemzetközi pénzügyi szervek, a Világbank és a Valutaalap létrehozásában testesültek
meg. A világháború tapasztalataiból azonban az új nemzetközi együttműködés szükségességén kívül Londonban, de főleg Moszkvában egyéb következtetéseket is levontak. A két európai nagyhatalom az országok stratégiai biztonságát a hatalmi egyensúlyok és befolyási övezetek hagyományos gyakorlatának megfelelő kialakításával is biztosítani igyekezett. Ezeket
az elveket a hivatalos amerikai külpolitika elvetette ugyan, de a katonai felelősségvállalás ha-
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tárainak pontos meghúzásával a gyakorlatban nagyon is hasonló szempontokat érvényesített.
A Szovjetunióban, mint a legnagyobb vérveszteséget szenvedett országban egyértelműen
felerősödött az a stratégiai szempont, mely az ország katonai biztonságát csak egy szövetséges, de legalábbis nem ellenséges országok alkotta övezet kialakításában vélte megtalálni. A szovjet külpolitika ezen törekvése 1943 után már találkozott a hagyományos európai és
tengeri érdekeltségei megvédésére törekvő brit állásponttal legalábbis abból a szempontból,
hogy mindkét oldal hajlandó volt kölcsönösen elismerni a másik biztonsági és érdekeltségi viszonyait Európában. Chrurchill és Sztálin egyaránt számolt azzal, hogy a megszálló csapatok meghatározó befolyással fognak rendelkezni a legyőzött ország belpolitikai életét illetően
is. 1944 elejétől fokozatosan beteljesülni látszott tehát Sztálin híressé vált jóslata a háború
következményeiről: „Ez a háború nem olyan, mint a régiek; aki elfoglal egy területet, az arra
saját társadalmi rendszerét is rákényszeríti. Mindenki addig terjeszti ki saját rendszerét,
ameddig a hadserege eljut. Másként ez nem lehet.”590
Az első legyőzött tengelyhatalom, Olaszország hagyományosan nyugati érdekszférának számított, és földrajzi fekvése miatt nem tartozott a kiépítendő szovjet biztonsági övezetbe. Az
olasz fegyverszüneti feltételek előkészítése és az ellenőrzés intézményrendszerének kialakítása során mind a szovjet, mind az angol és az amerikai fél számára nyilvánvaló volt, hogy
az első fegyverszünet szövege és a teljesítés ellenőrzésének mechanizmusa precedenst fog
teremteni a Szovjetunió számára.
Az olaszországi megszállás katonai stratégiájának kialakításában a nyugati szövetségesek
közül meghatározó szerepe az Egyesült Államoknak volt. Az amerikai háborús célok között
feltétlen priotitást élvezett Németország mielőbbi legyőzése és az európai háború lezárása,
ezért az – elsősorban brit oldalon megfogalmazott – politikai megfontolásokat háttérbe szorította a katonai hatékonyság logikája. Ez a logika viszont az oszthatatlan és kizárólagos parancsnoklás elvét jelentette, melyben nem juthatott tényleges szerep a hadműveletekben
részt nem vevő szövetségesnek. A katonai szövetség fenntartásának és a háború utáni időkre való kiterjesztésének igénye ugyanakkor politikai kompromisszum keresésére sarkallta a
nyugati szövetségeseket is. A fenti elvekből született kompromisszumos ellenőrzési rendszer
azonban valójában csak formális, megfigyelői szerepet biztosított a szovjet félnek az olaszországi ellenőrzési rendszerben. Maga a fegyverszüneti egyezmény, melynek megszövegezésébe a szovjet felet semmilyen formában nem vonták be, nem tartalmazott semmi utalást a
Szovjetunió szövetségesi státuszára, és az ellenőrző bizottságot az angol-amerikai parancsnokság általános alárendeltségébe sorolta.
Az olaszországi szövetséges ellenőrző bizottságban az angol és amerikai katonai vezetés
mindvégig pusztán megfigyelői státuszt biztosított a szovjet félnek, a fegyverszüneti feltéte590
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lek érvényesítésében a végrehajtás minden funkcióját a nyugati szövetségesek gyakorolták.
A szovjet képviselő a döntések meghozatalában és utasítások kiadásában nem vehetett
részt, de a bizottsági üléseken jelen lehetett, a testület levelezésébe és egyéb irataiba pedig
kevés kivételtől eltekintve betekinthetett. Az olasz hivatalos szervekkel és magánszemélyekkel korlátozások nélkül tarthatott fenn kapcsolatot, az aktív háborús zónák kivételével pedig
az országban – előzetes bejelentési kötelezettség mellett – szabadon utazhatott. A szovjet
képviselet létszámát a megszálló csapatok parancsnoksága igyekezett korlátozni, ezt azonban a szovjet delegátus nem volt hajlandó tudomásul venni.
A Szovjetuniónak kompromisszumként kínált Tanácsadó Bizottság, melyben a felek egyenrangú partnerekként vehettek részt, sem a nyugati, sem a szovjet reményeket nem váltotta
be. A szövetséges főparancsnok döntési jogköreit ez a testület semmilyen formában nem
korlátozhatta, önálló adminisztráció híján csak a Szövetséges (Ellenőrző) Bizottság révén
kommunikálhatott az olasz politikai erőkkel, ráadásul a „három nagy” mellett helyet kapott a
testületben Franciaország, Jugoszlávia és Görögország képviselője is.
A nyugati szövetségesek a tényleges szovjet részvételt az olaszországi fegyverszüneti ellenőrzésben egyrészt az olasz hadjárat mielőbbi lezárása és a nyugat-európai invázióra való
gyorsabb felkészülés, másrészt az olasz belpolitikai élet nyugalma érdekében igyekeztek
korlátozni. Megjegyzendő, hogy ezt is elsősorban a hadvezetés hatékonysági szempontjai
vezérelték, amennyiben a Szovjetunió által támogatott olasz kommunista mozgalom okozta
felfordulástól és ennek következtében a lakosság támogatásának csökkenésétől tartottak.
Ezen a területen azonban már kétségkívül megmutatkoztak azok a politikai szempontok is,
hogy amerikai és brit részről Olaszországot elsősorban nyugati érdekeltségű területnek tekintették és ezért is igyekeztek az egyébként hagyományosan erős olasz baloldalt Moszkva
támogatásától elzárni.
A megszálló amerikai-brit hadsereg és a fegyverszüneti ellenőrző bizottság Olaszországban
kétségkívül számos politikai megfontolást érvényesített és beavatkozott a politikai folyamatokba is, ez a beavatkozás azonban a tényleges katonai műveletek időszakára korlátozódott.
E beavatkozások másik fontos jellemzője, hogy szintén a hatékonysági szempontok figyelembevételével elsősorban a politikai változások „befagyasztására”, s nem végleges eldöntésére törekedtek mindaddig, amíg a hadműveletek le nem zárultak Itáliában.
Az olaszországi hadjárat sikere és különösen Róma 1944. júniusi elfoglalása után a nyugati
szövetségesek „hatékonysági logikája” már egészen más következményekkel járt: ezután
már a megszállás terheinek csökkentése érdekében is igyekeztek mielőbb átruházni a lehető
legtöbb igazgatási feladatot az olasz kormányra. Mindez egyértelműen tükröződik az ún.
Hyde Park-i nyilatkozat szellemében végrehajtott adminisztratív könnyítéseken és szimbolikusan a Szövetséges Ellenőrző Bizottság „átkeresztelésében” Szövetséges Bizottságra. A
szövetségesek belpolitikai vonatkozású intézkedései ezután már elsősorban a jaltai deklará-
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ció érvényesítésére, a szabad vélemény-nyilvánítás és a kormányzat szabad megválaszthatóságának biztosítására vonatkoztak. Az aktuális kormányok megalakításában 1944 nyarától
a megszálló hatóságok már csak annyiban működtek közre, amennyiben elvárták, hogy minden megalakuló új kabinet kötelezze magát a fegyverszüneti feltételek teljesítésére. (Mindez
természetszerűleg nem jelentette azt, hogy Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok magasabb szinten ne próbálta volna meg érvényesíteni befolyását az olasz belpolitikai életet illetően, ezt azonban nem elsősorban a megszállási intézményrendszerén keresztül tették.)
Az angolszász országok megújult olaszországi politikájának, az „olasz New Deal-nek” a bevezetése idején, 1944 őszén került a Vörös Hadsereg abba a helyzetbe, hogy Romániával,
Bulgáriával, Finnországgal és Magyarországgal fegyverszünetet kössön.
Ezen országok közül Románia és Bulgária sem gazdaságilag, sem kulturálisan hagyományosan egyáltalán nem tartozott a nyugati szövetségesek érdekeltségi területei közé, a világháborúban kialakult szovjet biztonsági igény ugyanakkor mindkét országot a kialakítandó
szovjet cordon sanitaire belső övezetébe sorolta. Ezt az érdekeltségi viszonyt Churchill és
Sztálin 1944. októberi százalékos egyezménye szimbolikusan is megfogalmazta. Az egyezmény semmilyen formában nem kötelezte az Egyesült Államokat, Nagy-Britannia és a Szovjetunió azonban a későbbiekben meglehetősen következetesen ragaszkodott érdekszféráik
elhatárolásához, különös tekintettel a két balkáni ország és Görögország tekintetében. A fentiek miatt a romániai és a bulgáriai fegyverszüneti egyezmények kialakításában és annak ellenőrzésében a két angolszász nagyhatalom közül az Egyesült Államok vállalt aktívabb
részt. Mind Londonban, mind Washingtonban elfogadták ugyanakkor azt, hogy az országot a
Vörös Hadsereg fogja megszállni, ebből következően pedig Moszkvának lesz meghatározó
szerepe a fegyverszünet feltételeinek kialakításában.
A szövetséges ellenőrzés módját a román fegyverszüneti egyezmény az olaszországi minta
alapján körvonalazta. Megmutatkozott ez mindenekelőtt abban, hogy közvetlen katonai kormányzás helyett a legyőzött országban alakult átmeneti kormányra bízták a fegyverszüneti
feltételek teljesítését. Mintaként szolgált az olasz gyakorlat abban a tekintetben is, hogy a
nyugati szövetségeseknek az ellenőrzésben való részvételét az egyezmény nem tartalmazta, s az ellenőrző bizottságot a szovjet parancsnokság alá rendelte. Az olaszországihoz hasonló, egyenrangú részvételt biztosító tanácsadó testület felállítására viszont Közép-Kelet
Európában nem került sor.
A román fegyverszüneti egyezmény szövegével kapcsolatos tárgyalásokon az Egyesült Államok és Nagy-Britannia két kérdésben próbálta meg érvényesíteni akaratát: a területi kérdések megoldását mindenképpen egy, a háború után összehívandó békekonferencia idejére kívánták halasztani, a Románia által fizetendő jóvátétel összegét pedig szintén később, egy
egységes jóvátételi rendszer keretében kívánták csak számszerűsíteni. A szovjet fél azon-
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ban ragaszkodott mind a Molotov-Ribbentropp paktum alapján megszerzett területekhez,
mind pedig Románia jóvátételi kötelezettségének egyezménybe foglalásához.
A román fegyverszüneti ellenőrzési rendszer tapasztalatai alapján az angol és az amerikai
diplomácia a Bulgáriával kötendő fegyverszünet esetében már megkísérelt az egyezmény
szövegébe is beépíteni garanciákat, melyek a hangsúlyosabb nyugati részvétel lehetőségét
biztosították volna. Mivel Bulgária egészen 1944 szeptemberéig, a szovjet hadüzenetig csak
a nyugati hatalmakkal állt hadban, a bolgár fegyverszüneti egyezmény kidolgozásának első
szakaszában erre esély mutatkozott. A szovjet hadüzenet után viszont a végső fegyverszüneti feltételeket már Bulgária esetében is a Szovjetunió diktálhatta.
A bolgár fegyverszüneti egyezményben több engedményt is sikerült elérnie a nyugati szövetségeseknek, ezek érvényesítésére azonban a későbbiekben nem sok lehetőségük maradt. A
bolgár fegyverszüneti periódust két részre osztották, a fegyveres harcok lezárulta után pedig
az egyezmény elvileg szélesebb jogköröket biztosított volna az angol és az amerikai misszióknak. A mindkét időszakra garantált szovjet elnökség azonban így is elegendő hatáskört
biztosított Moszkva számára bulgáriai politikájának érvényesítésére. Jóvátételi összeg nem
került a bolgár egyezménybe, ennek meghatározására csak később, a párizsi békekonferencián került sor.
Molotov és Eden 1944 októberében megállapodott arról, hogy Németország legyőzéséig a
nyugati delegációk érdemben nem vesznek részt a fegyverszüneti ellenőrzésben. Ez a megállapodás a későbbiekben mindhárom közép- és délkelet-európai országban érvényesült: az
ellenőrző bizottságok tényleges testületi működésüket mindenütt csak 1945 nyarától gyakorolhatták. Eddigre azonban Romániában megtörtént már Petru Groza hatalomra juttatása,
Bulgáriában pedig a kommunista pártnak a Hazafias Fronton keresztül gyakorolt befolyása
meghatározóvá vált.
Az 1945. január 20-án aláírt magyar fegyverszüneti egyezménynek a szövetséges ellenőrzésre vonatkozó pontjai alapvetően a bolgár mintát követték. Bár az angol és amerikai miszsziók Magyarországon is csak 1945 nyarától vehettek érdemben részt a bizottság testületi
tevékenységében, a szovjet megszálló hatóságok eddigre nem próbálták meg a Romániához
és Bulgáriához hasonlóan véglegesen eldönteni az ország szovjetizálásának kérdését. A
nyugati diplomácia Magyarország tekintetében aktívabban is lépett fel, a szovjet szándékok
pedig a fegyverszüneti időszak első szakaszában nem voltak olyan határozottak, mint Románia vagy Bulgária esetében. A két tényező együttesen vezetett ahhoz, hogy a hasonló módszereket – a népfrontkormányokban biztosított kommunista befolyás a belügyi tárca megszerzése révén, közös listás választások kikényszerítése, a fegyverszüneti feltételek felhasználása a nem kommunista politikai erők kiszorítására, jobboldali szervezetek betiltása stb. –
alkalmazó szovjet megszálló csapatok Magyarországon ekkor még nem érvényesítették teljes mértékben a kommunista hegemóniát. A jóvátétel teljesítése Magyarországon – ahogy
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Romániában is – a későbbiekben a szovjet gazdasági térhódítás és a nyugati gazdasági érdekeltségek kiszorításának eszközévé vált.
Mindhárom említett ország helyzetétől alapvetően eltér ugyanakkor Finnország esete. A balti
államra kényszerített fegyverszünet szövege a romániai egyezményt idézi, abban nyugati
részvételt nem irányoz elő és a testületet teljes mértékben a szovjet katonai parancsnokság
részévé teszi. (Az Egyesült Államok, mint nem hadviselő fél, nem is vett részt a finnországi
SZEB tevékenységében.)
Egy alapvető eltérés érdemben megkülönböztette a finn SZEB helyzetét a romániai, bulgáriai
vagy magyarországi testületekétől: a megszálló szovjet csapatok támogatásának hiánya.
Finnország a világháború végén nem tartozott a közvetlen szovjet érdekeltségi övezetbe, s itt
a nyugati szövetségesek – elsősorban az Egyesült Államok – komolyabb elkötelezettséget
tanúsítottak. Finnország ráadásul a világháború alatt két, mindkét oldalon súlyos véráldozatokkal járó háborút is vívott a Vörös Hadsereg ellen, 1944 nyarán pedig az európai háború
kedvező pillanatában sikerült ismét feltartóztatnia a Vörös Hadsereget. A finnországi SZEB
igen hasonló eszközökkel próbálta a kommunista befolyást megalapozni, mint Romániában,
Bulgáriában vagy Magyarországon. Miután azonban a szovjet csapatok nem szállták meg az
országot, az itteni ellenőrző bizottság nem tudott meghatározó befolyást gyakorolni a politikai
folyamatokra. Ebben a helyzetben pedig nagyobb szerepet játszhatott Finnország sorsának
alakításában néhány szerencsés személyi feltétel: Mannerheim és Paasikivi tekintélye és
eredményes egyensúly-politikája, valamint Zsdanov meggyengült moszkvai befolyása.
A szovjetek által működtetett ellenőrző bizottságok tevékenységében nyilvánvalóan felismerhető az olaszországi helyzettel való párhuzamosság. A szovjetek is csak megfigyelői státuszt
garantáltak az angol és amerikai misszióknak, az országban való utazást előzetes engedélyhez kötötték, döntéseikről legfeljebb utólag értesítették nyugati kollégáikat, a brit és az amerikai delegációk számát pedig igyekeztek maguk megszabni.
Ez a párhuzamosság azonban egy tekintetben feltétlenül csorbát szenved. Olaszországban
az ellenőrző bizottság érdemi tevékenysége arra az időszakra esik, amikor az országban
tényleges fegyveres harcok zajlottak és az itáliai hadjárat még korántsem zárult le. A főváros
bevétele után pár hónappal a szövetséges megszállás keretei lazulni kezdtek és 1945 elejére a bizottság legtöbb ellenőrzési funkcióját felszámolták. Romániában, Bulgáriában és Magyarországon ezzel szemben a testület akkor kezdte meg munkáját, amikor az országban a
harcok jórészt már véget értek. Az angol és amerikai katonai missziók számára ráadásul a
bizottsági üléseken való tényleges részvétel lehetőségét csak Németország kapitulációja
után garantálta a szovjet fél, ekkor azonban a katonai szempontok nem indokolták már az
olaszországinál is szigorúbb korlátozásokat. Az „olasz precedens” tehát csak annyiban tekinthető érvényesnek, hogy a szovjet megszálló hatóságok hasonló módon korlátozták a
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nyugati szövetségesek jogköreit az általuk ellenőrzött országokban, ezt azonban már nem elsősorban a katonai, sokkal inkább politikai szempontok indokolták.
A három közép-kelet-európai országban a szovjet ellenőrzési rendszer nagyon hasonló szervezeti struktúrában működött. Az ellenőrző bizottságok szervezeti formáját és működésének
alapelveit a szovjet fél dolgozta ki csakúgy, ahogy Olaszországban az amerikai és az angol
megszálló erők. A potsdami konferencia nyomán a közép-kelet-európai SZEB-ek alapszabályát felülvizsgálták, ám a módosított szabályzatban biztosított szélesebb körű nyugati jogosultságok a gyakorlatban csak minimális mértékben érvényesültek.
A szovjet hatóságok az általuk működtetett ellenőrző bizottságokban elvben ugyanazon jogokat biztosították nyugati szövetségeseiknek minden országban, ezek gyakorlati alkalmazása
azonban nagymértékben eltért egymástól. A SZEB nevében született döntések meghozatalában egyik országban sem vehettek érdemben részt az angol és az amerikai delegációk,
utazásukat adminisztratív eszközökkel korlátozták, hivatalos kapcsolatot egyik országban
sem tarthattak fenn a kormányszervekkel, a missziók létszámát pedig a szovjet parancsnokság próbálta meg szabályozni. Romániában és Bulgáriában azonban a nyugati delegációkat
és helyi alkalmazottaikat rendszeres attrocitások, fizikai bántalmazások érték a szovjet és a
helyi hatóságok részéről, sőt Bulgáriában kevés híján fegyveres összetűzésre is sor került a
szövetségesek között. Magyarországon ezzel szemben a brit és az amerikai misszió a fenti
korlátozások mellett viszonylag zavartalanul működhetett és viszonya a szovjet katonai szervekkel és vezetőikkel – különösen az ellenőrzési időszak első felében – inkább szivélyesnek
volt mondható.
A szovjet megszálló csapatok mindhárom országban több ízben közvetlenül is beavatkoztak
a belpolitikai eseményekbe és igyekeztek a helyi kommunista párt befolyását növelni. A beavatkozásra a fegyverszüneti egyezmény szövege és szellemisége is egyértelműen jogosultságot biztosított számukra. Ennek a beavatkozásnak a mértéke azonban lényegesen más
mértéket és formákat öltött Bukarestben, Szófiában és Budapesten. Romániában a helyi
kommunista erők társadalmi bázisa meglehetősen gyenge volt, ezért Moszkva kénytelen volt
egészen közvetlen követelések és fenyegetések révén érvényesíteni érdekeit. Bulgáriában a
kommunista erők támogatottsága sokkal szélesebb körű volt, ezért Moszkvának nem kellett
ilyen direkt szerepet vállalni a belpolitikai események alakításában. Magyarország helyzete
ebből a szempontból annyiban különbözött a két balkáni országétól, hogy közvetlen szovjet
beavatkozásokra itt is sor került ugyan, de a megszálló erők nem igyekeztek a fegyverszüneti periódus első szakaszában véglegesen eldönteni a hatalmi harc kérdését. Bár a kommunista párt Magyarországon is számos formában kapott támogatást az ellenőrző bizottság
szovjet vezetésétől, az ország egészen 1947-ig egyfajta köztes, átmeneti zónában maradhatott a moszkvai külpolitika szempontjából.
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A State Department és a Foreign Office egyik országot sem tekintette elsődleges érdekeltségi területének, azonban az egyes országok között így is érvényesítettek egyfajta rangsort.
Ebben a rangsorban Románia és Bulgária egyértelműen hátrébb sorolódott Magyarországnál, amit a „százalékos egyezmény” arányai is tükröznek. Romániában azonban a viszonylag
komoly amerikai olajipari érdekeltségek, Bulgáriában pedig a britek képviselte görög ügy és
az ország közelsége a tengerszorosokhoz voltak azok a tényezők, melyek ezt a képet árnyalták. A brit külügyminisztériumot még Jalta után is kötötte azonban a százalékos egyezmény annyiban, hogy Görögország ügyében feltétlenül el kívánták kerülni a viszonosságot,
így Bulgáriában és Romániában sem léptek fel kezdeményezőleg a szovjet térnyeréssel
szemben. Ráadásul a brit külügyminisztérium 1945 nyarától már inkább a térség országaival
való békeszerződések mielőbbi megkötésében, nem pedig az aktuális kormányok demokratikus átszervezésében látta a helyzet megoldásának kulcsát. Az Egyesült Államokat nyilvánvalóan kevéssé kötötte Churchill és Sztálin alkuja, így a legfontosabbnak tekintett lengyelkérdés átmeneti rendeződése után aktívabban lépett fel Közép-Kelet-Európában is. Ennek a
fellépésnek ugyanakkor vajmi kevés eredménye lett, amit a romániai és a bulgáriai kormányok formális átszervezésében kötött kompromisszum érzékletesen jelez.
Az angol és az amerikai katonai küldöttségek elsődleges feladata mindhárom bizottságban a
fegyverszüneti feltételek ellenőrzése és saját országaik és állampolgáraik érdekeinek védelme volt. Mindegyik országban működött egy, a hadügyminisztériumok által delegált katonai
misszió, valamint egy, a külügyminisztérium hatáskörébe tartozó politikai képviselet is. Az
egyes országokban működő brit és amerikai missziók alapvetően saját kormányaik álláspontját igyekeztek közvetíteni az ellenőrző bizottságban, ezeket a kereteket azonban korántsem ugyanolyan mértékben töltötték ki Romániában, Bulgáriában vagy Magyarországon.
Előbbi két országban a helyi delegációk saját kormányaik távolságtartó álláspontja ellenére
is folyamatos aktív fellépésükkel igyekeztek a szovjet beavatkozás mértékét csökkenteni és
a nem kommunista politikai erőket támogatni. Ezenfelül saját külügy- és hadügyminisztériumaikat is rendszeresen intenzívebb szerepvállalásra igyekzetek sarkallni, amikor pedig erre
nem volt lehetőségük, időnként saját kormányaik instrukcióihoz képest aktívabban léptek fel
a szovjet hatóságok egyoldalú intézkedéseivel szemben.
Magyarországon bizonyos tekintetben épp fordított volt a helyzet: az amerikai és a brit külügyi vezetés is határozottabban lépett fel a magyarországi eseményekkel kapcsolatban, s
részben ennek révén sikerült például a közös listás választás helyett – a három országban
egyedülálló módon – ténylegesen szabad választásokat tartani 1945 őszén. A brit és az
amerikai katonai és politikai delegációk ugyanakkor korántsem mutattak oly mértékű elkötelezettséget például a jaltai deklarációban foglaltak érvényesítésére, mint a másik két országban. Ennek egyfelől nyilvánvaló oka volt a szovjet beavatkozás kevésbé direkt formája, de
semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyes misszióvezetők személyes elkötele-
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zettségét sem. A magyarországi katonai képviseletek saját feladatukat inkább egyfajta megfigyelői misszióként értelmezték, ami mellett legalább olyan fontos szerep jutott országaik érdekképviseletének, mint a magyar fegyverszünet ellenőrzésének.
A megszállt európai vesztes államokban a szövetségesek létrehozta ellenőrző bizottságok a
fegyverszüneti egyezmények alapján széles körű felhatalmazást kaptak az érintett ország
politikai folyamatainak befolyásolására is. Az egyezményeknek különösen a társadalmi élet
demokratizálásával és a fasiszta jellegű szervezetek és mozgalmak betiltásával, valamint a
jóvátételi feltételekkel kapcsolatos pontjai teremtették meg ezt a széles körű felhatalmazást.
Ezt a felhatalmazást azonban minden egyes vesztes tengely-országban más és más módon
értelmezték és alkalmazták a szövetséges nagyhatalmak képviselői. Ebben pedig már nem
csak a szövetségesek érdekeltségei és az érintett országok helyi viszonyai, de az egyes katonai és politikai misszióvezetők személyes elkötelezettségei, kvalitásai és hazai politikai támogatottsága is jelentős szerepet játszottak.
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